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Przebarwianie się liści i pochew liściowych kukurydzy na kolor czerwony lub czerwono-fi oletowy, wręcz purpurowy 
w okresie lipca i sierpnia nie jest nowym zjawiskiem. Pojawia się od wielu lat, a być może i dłużej, tylko do tej pory nie zwra-
cano na to uwagi. Wegetatywne organy odpowiedzialne za asymilację stają się mniej lub bardziej czerwonawe. Niekiedy są 
to tylko drobne przebarwienia, innym razem większe plamy, a czasami nawet całe blaszki liściowe zmieniają barwę. Kolor 
przebarwień może być mniej lub bardziej jednolity, co zależy od koncentracji w tkankach barwników roślinnych, w tym choć-
by karotenoidów, antocyjanów i oczywiście ilości chlorofi lu jaki w nich pozostał.

Przebarwianie się zielonych z natury liści kukurydzy na różne kolory, mniej lub bardziej jednolite, to temat szeroki, często 
skomplikowany, gdyż w grę tu wchodzą różne zaburzenia w rozwoju roślin, które mogą mieć podłoże biotyczne bądź abio-
tyczne. Po różnych przebarwieniach rozpoznaje się np. jakich składników pokarmowych roślinie brakuje lub, których ma 
w nadmiarze. Pojawienie się zatem w pełni wegetacji czerwono-fi oletowych przebarwień nasuwa skojarzenie z niedoborem 
fosforu w roślinach. To zjawisko często producenci obserwują w okresie wiosennym, gdy niskie temperatury ograniczają ro-
ślinom możliwość pobrania tego makroskładnika z gleby. Liście młodych roślin stają się w tym czasie czerwonawe, a często 
wręcz ciemnofi oletowe. Jest to objaw zwykle przemijający wraz ze wzrostem temperatur.

Gdy zatem w lipcu i sierpniu kukurydza czerwienieje bądź przebarwia się na fi oletowo, to owszem może za to odpowia-
dać realny niedobór fosforu w glebie i będzie to wskazówka, że trzeba koniecznie wykonać badanie gleby na zawartość tego 
składnika. Ale może to być też pseudoniedobór, czyli makroskładnik ten jest, ale roślina nie może go z jakichś powodów 
pobrać. Może być w formie niedostępnej dla roślin lub kukurydza go nie pobiera np. z powodu uszkodzonych korzeni, czy 
też braku wody, z którą składniki odżywcze są transportowane. Przyczyną mogą też być uszkodzenia wiązek przewodzących 
w łodygach i liściach.

Widząc dużą liczbę czerwieniejących roślin w pełni okresu wegetacji, warto do nich podejść, obejrzeć z bliska i ocenić, czy 
nie są uszkodzone np. przez silne wiatry, grad, bądź też czy nie ma na nich śladów żerowania szkodników lub objawów niektó-
rych chorób. Uszkodzenia te zakłócają bądź zatrzymują przepływ wody ze składnikami odżywczymi wiązkami przewodzącymi, 
co też wywołuje zmiany w wyglądzie roślin.

W zdecydowanej większości przypadków za czerwienienie roślin w tym czasie odpowiada żerowanie w łodygach i pod 
pochwami liściowymi, ewentualnie w nerwach głównych, gąsienic omacnicy prosowianki. Widać wówczas ślady żerowania 
szkodnika w postaci otworów i trocin. Powyżej miejsca uszkodzenia roślina zaczyna czerwienieć na skutek zaburzeń w odży-
wianiu. Gdy uszkodzenie jest silne, wówczas do czerwienienia nie zdąży dojść, bo łodyga szybko zaschnie, a często zdąży się 
złamać. Z tego powodu najwięcej czerwieniejących roślin obserwuje się wówczas, gdy omacnica prosowianka jest jeszcze 
w młodszych stadiach rozwojowych. Zanim szkodnik poważnie zniszczy tkanki upływa nieco czasu, więc wskutek zakłóceń 
w odżywianiu tkanek zdąży się pojawić przebarwienie.

Poza omacnicą prosowianką za zmianę koloru roślin może odpowiadać też rozwój głowni guzowatej na łodydze, gdy 
strzępki grzyba wrastając w tkanki łodygi czopują przepływ wody i składników odżywczych. W podobny sposób może blo-
kować odżywianie roślin rozwój w wiązkach przewodzących strzępek grzybów odpowiedzialnych za fuzariozę łodyg, czy też 
sprawca głowni pylącej.

Zmiana koloru roślin w pełni wegetacji to sygnał do weryfi kacji co jest przyczyną, ale nie prowadzi się w tym czasie żad-
nego nawożenia dolistnego. Niekiedy takie „porady” można znaleźć na internetowych forach. To nie czas na coś takiego. 
Przykłady jak czerwienieją rośliny w pełni okresu wegetacji można obejrzeć na fi lmie: 
h� ps://www.youtube.com/watch?v=Ma57WHpI3T0
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Kukurydza czerwienieje w pełni wegetacji. Co jest przyczyną?
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