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Każdy sezon wegetacyjny kukurydzy przynosi mniej lub więcej informacji o pojawie różnych anomalii w rozwoju kukurydzy, 
które określa się mianem chorób fi zjologicznych. Nie są one związane z pojawem chorób i szkodników. Jedne dotykają części wege-
tatywne, a inne części generatywne roślin. Każda anomalia wskazuje na to, że rośliny borykają się z problemami w rozwoju, ale to 
czy będą miały jakikolwiek wpływ na plon zależy od tego jaki to konkretnie problem oraz na jak dużą skalę występuje w uprawie. 

Szczególnie groźne dla plonu czy to kiszonki czy uprawy na ziarno są te anomalia, które dotykają kolby, a zwłaszcza wpływają 
na spadek liczby ziarniaków. W numerze 20 „Co tydzień o kukurydzy” wspomniano już o problemie wielokolbowości, a więc 
o sytuacji, gdy rośliny wytwarzają żeńskie organy na różnych piętrach łodyg. W tym numerze zostanie poruszony odrębny pro-
blem jakim jest wielopalczastość. To zupełnie coś innego niż wielokolbowość, choć zdarza się czasem, że obie choroby fi zjolo-
giczne występują na tych samych roślinach. 

Wielopalczastość jest ostatnio coraz częściej zgłaszana, zwłaszcza na plantacjach uszkodzonych przez suszę pojawiającą się 
w okresie czerwca i lipca bądź przez gradobicie w okresie późnej wiosny i na początku lata. Spadki temperatury w momencie 
formowania organów generatywnych zwiększają również ryzyko pojawu palcowatości. 

Zdaniem piszącego te słowa jest to o wiele groźniejsze zaburzenie w rozwoju roślin niż wielokolbowość. Anomalia ta polega 
na tym, że z miejsca, z którego powinna wyrastać jedna duża kolba główna zamiast niej pojawia się pęk małych „kolbek” zwykle 
słabo zaziarnionych lub wręcz pozbawionych ziarna. Jako że wyrastają z tego samego miejsca przypominają wygląd „palców”. 
Niekiedy są to tylko 2 kolby, ale czasami jest ich 5-7 sztuk. Zazwyczaj wielopalczastości towarzyszy zanik kolby głównej lub też 
jest obecna, ale mocno skrócona. Trafi ają się też sytuacje, że kolba główna jest obecna, ale na niższych piętrach łodygi ujawnia 
się wielopalczastość. Anomalia ta może objawiać się wyrastaniem mini-kolb z różnych węzłów na tej samej roślinie. Często się 
zdarza, że wielopalczastość ujawnia się tylko w pasach brzeżnych uprawy i może sięgać niekiedy do kilkudziesięciu metrów 
w głąb łanu. Rzadziej problem dotyka całego zasiewu, ale niestety, takie sytuacje się niekiedy zdarzają i wówczas straty w plo-
nach ziarna są duże. 

Pogoda to główny czynnik odpowiedzialny za ujawnienie się tego problemu, ale trzeba mieć świadomość, że każda z odmian 
może mniej lub bardziej reagować na czynniki stresowe. Na to też wpływa samo stanowisko i wykonane zabiegi uprawowe. 
Osłabione rośliny są bardziej podatne na pojaw problemów. To z tego powodu nawet na jednym polu można zobaczyć, że jedne 
odmiany są silnie dotknięte przez wielopalczastość a inne rosnące tuż obok, słabiej. Pomiędzy polami w danej miejscowości 
także mogą być różnice. Niektórzy wskazują, że wielopalczastość to problem wadliwego materiału siewnego. Tu jednak trzeba 
zaznaczyć, że jeżeli to materiał kwalifi kowany, pochodzący ze sprawdzonego źródła nie ma raczej takiej możliwości. Owszem, 
może to być odmiana bardziej podatna na stresy, ale nie to, że jest „genetycznie” predysponowana do pojawu wielopalczasto-
ści. Jak to zaburzenie w rozwoju roślin wygląda pokazano na fi lmie dostępnym pod linkiem: 

h� ps://www.youtube.com/watch?v=XiXBvjljnqg

Niestety, nie ma sposobów przeciwdziałania wielopalczastości, gdy już się pojawi. Trzeba jednak przeanalizować jakie czyn-
niki mogły to zaburzenie wywołać na polu w danym roku. Na pogodę człowiek nie ma wpływu, ale być może problem pogłębiło 
słabe stanowisko, zaniedbania uprawowe, czy też dobór odmiany bardziej podatnej na stresy. Wiadomo, że pogoda to główny 
sprawca zaburzenia, ale być może na konkretnych polach pojawiły się inne czynniki stresogenne, na które człowiek ma wpływ. 
Warto ich poszukać, aby uniknąć problemu w kolejnych latach, bądź go maksymalnie ograniczyć. 
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