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Każdy rolnik wie, że liście to kluczowy organ w rozwoju roślin, 
a w szczególności roślin zbożowych. Nie na darmo tak dużo się 
mówi choćby o ochronie liścia fl agowego i podfl agowego określa-
nych często mianem plononośnych. A jak to jest w kukurydzy? 

Kukurydza niczym się nie różni od pozostałych gatunków zbóż 
uprawianych na obszarze kraju. Wręcz przeciwnie, na ich tle jest 
wyjątkowa, a to dlatego, że potrafi  przeprowadzać fotosyntezę 
torem C3, który jest charakterystyczny dla rodzimych gatunków, 
ale z chwilą wzrostu temperatur uruchamia się fotosynteza C4, 
charakterystyczna dla roślin tropikalnych. Ten typ fotosyntezy 
jest niezwykle efektywny, bo pozwala kukurydzy asymilować 
dwukrotnie więcej dwutlenku węgla z atmosfery niż to ma miej-
sce u innych gatunków. To też powoduje, że kukurydza w opty-
malnych warunkach tak szybko buduje biomasę, stąd też niekie-
dy się określa, że „rośnie w oczach”. Aby roślina załączyła ten typ 
fotosyntezy temperatury powinny przekraczać 24-25oC. Liście za-
tem są niezmiernie ważne dla całego procesu odżywiania rośliny, 
zważywszy na wysokość roślin, ale i na ich wielkość. 

Jeszcze kilkanaście lat temu mało mówiło się o zdrowotności 
roślin w kontekście prawidłowego plonowania kukurydzy. To też 
wynikało z małego areału uprawy tej rośliny. Obecnie, gdy w każ-
dym województwie występuje a jej powierzchnia zasiewów od 
2021 roku przekracza 1,7 mln ha (w 2022 jest to już 1,8 mln ha), 
to wzrasta też presja ze strony agrofagów, w tym wywołujących 
choroby liści. To jest całkowicie naturalne zjawisko. Dominacja 
na danym terenie danej rośliny, często uproszczone zmianowanie 
lub jego brak, mała lub brak izolacji przestrzennej, to łatwość na-
mnażania się i migrowania organizmów szkodliwych, w tym choć-
by mikroorganizmów chorobotwórczych. Z tego powodu coraz 
częściej obserwuje się choroby, w tym liści. Do tego trzeba tak-
że dodać choćby szkodniki, w tym już opisane w komunikatach 
przędziorki, skoczka kukurydzianego, ale to również wciornastki 
czy mszyce. Pogoda również nie jest bez znaczenia. Grad niszczy 
liście, tak samo jak susza (co już opisano we wcześniejszych ma-
teriałach), a to również powoduje poważne niekiedy zaburzenia 
w rozwoju roślin. W tym jednak komunikacie zostanie poruszony 
temat trzech chorób ograniczających powierzchnię asymilacyjną 
kukurydzy. 

Drobna plamistość liści to najczęściej pojawiająca się choro-
ba na blaszkach liściowych. Najlepiej rozwija się w lata z większą 
ilością opadów oraz w stosunkowo chłodne. Dobrze też sobie ra-
dzi przy gęstych siewach, gdzie nie ma dobrego przewietrzania 
łanu. Pierwsze objawy porażenia roślin można zaobserwować już 
w czerwcu lub od lipca. Początkowo są to drobne, średnicy ok. 
1-4 mm, chlorotyczne i dobrze widoczne pod światło plamki na 
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liściach, pochwach liściowych i liściach okrywowych kolb. Później 
środek plam ulega nekrotyzacji, otoczony jest czerwonobrunat-
nym pierścieniem i prześwitującą jasną obwódką. Plamy stop-
niowo powiększają się i łączą ze sobą pokrywając znaczną część 
zainfekowanych organów. Objawy chorobowe występują począt-
kowo na liściach położonych najniżej, sukcesywnie przenosząc się 
w wyższe partie roślin. 

Żółta plamistość liści zwana często helmintosporiozą prefe-
ruje lata suche i ciepłe. Wskazuje się, że w dobie ocieplania się 
klimatu znaczenie tej choroby może wzrastać. Pierwsze zmiany 
chorobowe widoczne są zwykle od lipca na dolnych liściach, póź-
niej stopniowo przesuwają się coraz wyżej aż do liści okrywo-
wych kolb. Mają one postać szarobrunatnych plam otoczonych 
czerwonobrunatną obwódką. Przebarwienia są owalne, wydłużo-
ne, o nieregularnych kształtach, najczęściej układające się wzdłuż 
nerwów. Wraz z postępującą infekcją plamy łączą się ze sobą po-
krywając znaczną część nadziemnych organów roślin. 

Rdza kukurydzy dobrze rozwija się w lata ciepłe i umiarkowa-
nie wilgotne. Pierwsze objawy porażenia występują najczęściej 
w sierpniu w okresie wypełniania ziarna, ale w niektóre lata uwi-
daczniają się już w czerwcu lub lipcu. Na liściach tworzą się rdza-
we, wydłużone, poduszeczkowate brodawki wielkości od 0,2 do  
2 mm. Są one rozproszone po całej powierzchni blaszek liścio-
wych po obu stronach. Przy silnej infekcji objawy chorobowe 
widoczne są także na łodygach i liściach okrywowych kolb. Pod 
koniec sezonu wegetacyjnego na liściach pojawiają się brunatno-
czarne poduszeczki z zarodnikami przetrwalnikowymi.

W kwestii wpływu wymienionych chorób na ograniczenie 
powierzchni asymilacyjnej liści nie jest zasadniczo ważne to, 
ile patogen poraził roślin na danym polu, lecz w jakim stopniu 
uszkodził organy asymilacyjne na roślinach. To z tego powodu dla 
producenta ważniejsza jest informacja o skali porażenia liści, a nie 
o samej liczbie roślin z objawami chorobowymi. Z tego powodu warto przy ocenie nasilenia pojawu chorób liści 
stosować w okresie dojrzewania ziarna (najlepiej w czasie woskowej dojrzałości) skalę 5-stopniową, w której 
stopień 1 oznacza 1% uszkodzonej powierzchni liścia, stopień 2 – 5% uszkodzenia, stopień 3 – 10%, stopień  
4 – 25%, a stopień 5 wskazuje na zajęcie przez objawy chorobowe ponad 50% powierzchni blaszki liścia. Które 
liście wybierać do analizy? – największe, czyli te, które znajdują się w środkowej części rośliny (4-5 sztuk na rośli-
nie). Analiza jest szybka w wykonaniu jak się dojdzie do wprawy. Za zniszczenie powierzchni liścia uznajemy po-
jedyncze plamy chorobowe bądź ich skupiska tworzące nekrozy. Zwykle w jednym miejscu pola przegląda się po 
100 roślin. Dobrze jest to robić w kilku innych w różnych częściach pola, ale unikając pasów brzeżnych. Z każdego 
miejsca obserwacji wyciąga się średnią ze stopnia porażenia, co nam wskazuje jaka część blaszki liściowej uległa 
w danym miejscu uszkodzeniu. 

Jeżeli jeszcze nie ma na plantacjach poważnego problemu z chorobami liści, to i tak warto im się przyglądać 
w każdym sezonie, co pozwoli zweryfikować choćby podatność danej odmiany na patogeny, ale i wpływ pogody 
czy też zabiegów pielęgnacyjnych na zdrowotność kukurydzy. 
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