
Dr hab. inż. Paweł K. Bereś 1,2

1Polski Związek Producentów Kukurydzy
2 www.omacnicaprosowianka.pl

Słupia Wielka, 22.08.2018

Biologia, występowanie i poprawna 

identyfikacja najważniejszych 

chorób i szkodników 

w uprawach kukurydzy 

	

Beata i Paweł Bereś

http://www.copyrightfrance.com/images/copyright_image_1.jpg
http://www.copyrightfrance.com/images/copyright_image_1.jpg


Nota prawna

1. Wszystkie zamieszczone  materiały są chronione prawami autorskimi. Majątkowe 
prawa autorskie do materiałów umieszczonych na tych stronach przysługują 
wyłącznie Beacie i Pawłowi Bereś – www.omacnicaprosowianka.pl

2. Materiał można przeglądać jedynie dla własnej informacji i poszerzenia wiedzy.

3. Za wyjątkiem, gdy stwierdzono inaczej, żaden z zamieszczonych materiałów ani jego 
część nie może być: kopiowana, modyfikowana, dystrybuowana, publikowana, 
ładowana, wyświetlana, utrwalana ani wykorzystywana w żadnej formie i przy użyciu 
żadnych środków elektronicznych, mechanicznych, fotograficznych, rejestrujących, bez 
uprzedniego pisemnego zezwolenia Beaty i Pawła Bereś.

4. Zabronione jest umieszczanie odesłań do niniejszego materiału w taki sposób, aby 
utrudnione lub niemożliwe było poznanie źródła jego pochodzenia.

5. Dozwolone jest rozpowszechnianie opracowania w całości z podaniem źródła: 

www.omacnicaprosowianka.pl 

6. Dozwolone jest: ładowanie, wyświetlanie, kopiowanie i przekazywanie 
przedmiotowych materiałów innym osobom - w zakresie dozwolonego użytku 
osobistego (nie komercyjnego), pod warunkiem, że materiały nie są modyfikowane i 
sposób ich wykorzystania nie narusza osobistych praw autorskich.



Grzyby 
patogeniczne

8 chorób

Organizmy 
grzybopodobne

1 choroba

Bakterie 
patogeniczne

3 choroby

Wirusy 
roślinne

3 choroby

CHOROBY 

KUKURYDZY
około 400 sprawców



Choroby grzybowe kukurydzy

Choroba Obecnie Prognoza

Zgorzel siewek + (+) ++

Zgnilizna korzeni i zgorzel podstawy łodygi +++ +++

Fuzarioza kolb kukurydzy +++ +++

Głownia kukurydzy (guzowata) ++ ++

Głownia pyląca kukurydzy + ++

Drobna plamistość liści kukurydzy ++ +

Żółta plamistość liści kukurydzy ++ ++ (+)

Rdza kukurydzy + ++

Choroba szalonych wiech + +

+  choroba o znaczeniu lokalnym,  ++   choroba ważna, +++ choroba bardzo ważna



Zgorzel siewek

Sprawca: grzyby Pythium i Fusarium

Występowanie: cały kraj

Źródło porażenia: gleba, materiał siewny 

Próg szkodliwości: brak

Pierwsze objawy: od siewów
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Zgorzel siewek













Zgnilizna korzeni i zgorzel podstawy łodygi 

(tzw. fuzarioza łodyg)

Sprawca: grzyby Fusarium i inne

Występowanie: cały kraj (częściej południowa Polska)

Źródło porażenia: gleba, resztki pożniwne, rośliny ze zgorzelą siewek

Próg szkodliwości: brak

Pierwsze objawy: od lipca



















Fuzarioza kolb
Sprawca: grzyby Fusarium i inne

Występowanie: cały kraj (częściej południowa Polska)

Źródło porażenia: resztki pożniwne, rośliny ze zgorzelą siewek i fuzariozą 

łodyg

Próg szkodliwości: brak

Pierwsze objawy: od lipca/sierpnia















Głownia kukurydzy (guzowata)
Sprawca: grzyb Ustilago zeae

Występowanie: cały kraj

Źródło porażenia: resztki pożniwne, gleba 

Próg szkodliwości: brak

Pierwsze objawy: od maja/czerwca

















Głownia pyląca
Sprawca: grzyb Sphacelotheca reilana

Występowanie: cały kraj

Źródło porażenia: gleba, materiał siewny 

Próg szkodliwości: brak

Pierwsze objawy: od lipca/sierpnia













Drobna plamistość liści

Sprawca: grzyb Aureobasidium zeae

Występowanie: cały kraj 

Źródło porażenia: resztki pożniwne 

Próg szkodliwości: brak

Pierwsze objawy: od czerwca/lipca

Objawy chorobowe to 

drobne, chlorotyczne i 

dobrze widoczne pod 

światło plamki. Wraz z 

rozwojem patogena środek 

plam ulega stopniowej 

nekrotyzacji przybierając 

barwę jasnobrązową lub 

srebrzystą, otoczony 

zostaje czerwonobrunatnym 

pierścieniem i prześwitującą 

jasną obwódką. 











Żółta plamistość liści kukurydzy

Sprawca: grzyby Helminthosporium spp. 

Występowanie: cały kraj (najczęściej południowa Polska)

Źródło porażenia: resztki pożniwne 

Próg szkodliwości: brak

Pierwsze objawy: od lipca







Rdza kukurydzy

Sprawca: grzyb Puccinia sorghi 

Występowanie: cały kraj (najczęściej południowa Polska)

Źródło porażenia: resztki pożniwne, rośliny szczawika

Próg szkodliwości: brak

Pierwsze objawy: od czerwca/lipca







Szalone wiechy

Sprawca: grzyb Sclerophthora macrospora

Występowanie: cały kraj (porażenia lokalne)

Źródło porażenia: resztki pożniwne, ziarno siewne, dzikie trawy

Próg szkodliwości: brak

Pierwsze objawy: od lipca





Owady

Ssaki

Ślimaki

PtakiNicienie

Wije

Roztocze

SZKODNIKI 

KUKURYDZY
około 100 gatunków



Nazwa szkodnika Aktualne znaczenie Nazwa szkodnika Aktualne znaczenie 

Błędnica butwica + Ptaki +

Błyszczka jarzynówka + Rolnice + (+)

Drutowce + (+) Skrzypionki +

Gryzonie + Stonka kukurydziana +

Helotropha leucostigma + Skoczek sześciorek +

Lenie + Słonecznica orężówka +

Łokaś garbatek + Śmietka kiełkówka +

Mszyce ++ Ślimaki +

Miniarki + Turkuć podjadek +

Omacnica prosowianka ++ (+) Urazek kukurydziany +

Pasikonik zielony + Wciornastki ++

Pchełki ziemne + Wieczernica szczawiówka +

Pędraki + Włócznica białożyłka +

Piętnówki + Zmienik lucernowiec +

Ploniarka zbożówka ++ Znamionówka tarniówka +

Ploniarka gnijka + Zwójki +

Przędziorek chmielowiec + Zwierzęta łowne + (+)

+  szkodnik o znaczeniu lokalnym,  ++   szkodnik ważny, +++ szkodnik bardzo ważny, (+) – większa 

szkodliwość w niektóre lata

Szkodniki kukurydzy 



Omacnica prosowianka





3 jaja
8 jaj

31 jaj

64 jaja











Uszkodzone liście



Złomy wiech



Zniszczenie zawiązków kolb



Przegryzanie znamion kolb



Wyjadanie miękkiego ziarna z kolb



Uszkodzenie pochew liściowych



Uszkodzenie nerwu głównego



Uszkodzenie liści okrywowych kolb



Wygryzanie otworów w łodygach



Wygryzanie tuneli żerowych w łodygach



Złomy łodyg powyżej kolby



Złomy łodyg poniżej kolby



Złomy łodyg poniżej kolby



Podgryzanie kolb u nasady



Zwiększona podatność na fuzariozę kolb



Zwiększona podatność na fuzariozę łodyg



Stonka kukurydziana





























Ploniarka zbożówka













Rolnice i piętnówki













Drutowce i pędraki











Mszyca czeremchowo-zbożowa

Mszyca różano-trawowa

Mszyca zbożowa

Mszyce

Bawełnica 

wiązowo-zbożowa









Mszyce występują na kukurydzy od kwietnia do października. W ich rozwoju 

wyróżnia się występowanie trzech szczytów liczebności:

1 – zwykle początek lipca

2 – zwykle połowa sierpnia

3 – koniec września lub początek października



Wciornastki













Śmietka kiełkówka

Wachowiakt









Przędziorek chmielowiec







Urazek kukurydziany







Pomrowik plamisty







Pchełki ziemne









Pasikonik zielony





Miniarkowate





Zmienik lucernowiec







Pieniki, piewiki, skoczki



Skrzypionki







Słonecznica orężówka



Piętnówki





Turkuć podjadek



Helotropha leucostigma



Wieczernica szczawiówka



Zwójkowate







Błyszczka jarzynówka





Wtyk straszyk, lednica zbożowa, żółwinek 
zbożowy



Dzik



Ptaki



Spis literatury z zakresu chorób i szkodników kukurydzy wykorzystany w prezentacji 

znajduje się pod linkiem: http://www.pawelberes.pl/monografie-naukowe/


