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Grzyby rodzaju Fusarium to sprawcy dwóch najważniejszych chorób w uprawach kukurydzy w Polsce, który-
mi są fuzarioza kolb oraz zgnilizna korzeni i zgorzel podstawy łodygi określana mianem fuzariozy łodyg. Mogą 
także razem z grzybami rodzaju Pythium wywoływać na etapie kiełkowania i wschodów roślin zgorzel sie-
wek. W ramach projektu „Seeds from Europe” współrealizowanym przez PZPK powstał w 2022 roku krót-
ki fi lm o grzybach rodzaju Fusarium, do którego obejrzenia zapraszamy kopiując poniższy link do przeglądarki: 
htt ps://www.youtube.com/watch?v=oXkfzsXQzrw&t=1s

Grzyby rodzaju Fusarium są powszechnie występującymi w środowisku, gdzie część z nich spełnia rolę saprofa-
gów, czyli bierze udział w rozkładzie martwej materii organicznej, ale część gatunków jest patogeniczna, czyli wy-
wołuje choroby roślin odżywiając się ich kosztem (pasożyty). W zależności od gatunku, grzyby te mogą zimować tak 
w postaci zarodników przetrwalnikowych, jak również grzybni w glebie, na resztkach roślinnych, czy też na mate-
riale siewnym o wątpliwej jakości. Do roślin kukurydzy mogą przedostawać się tak ze strony środowiska glebowego 
przez korzenie bądź porażone ziarniaki, ale częściej infekują kukurydzę od strony 
nadziemnej. Na rośliny patogeny są nanoszone przez wiatr, cząstki nawiewanej 
gleby, wraz z kroplami deszczu odbijającymi się od podłoża, jak również mogą 
migrować ze szkodnikami-wektorami. Infekcji roślin bardzo sprzyjają wszelkie 
uszkodzenia tkanek, które naruszają naturalne bariery ochronne. Jako że grzyby 
są mikroorganizmami, to już mikrouszkodzenia, niezauważalne nieuzbrojonym 
okiem są miejscem, które pozwala im łatwo przeniknąć do wnętrza roślin. 

Szczególnie łatwo grzyby fuzaryjne porażają rośliny, gdy te są uszkodzone 
przez szkodniki, ale i przez niektóre czynniki pogodowe np. grad, wichury, su-
szę, ale też, gdy rosną na gorszych stanowiskach, na których są choćby problemy 
z niedoborami składników pokarmowych, czy też o słabej kulturze gleby. Wiele 
czynników wpływa na dobrostan upraw, ale od dawna wiadomo, że patogeny ła-
twiej opanowują rośliny borykające się z różnymi stresami, które mają osłabione 
naturalne mechanizmy odpornościowe. 

Trzeba także pamiętać, że silniejszemu pojawowi grzybów rodzaju Fusarium 
sprzyja większa ilość materiału infekcyjnego na stanowisku i w jego okolicy. Co 
ważne, a czym się niekiedy zapomina to, że wiele gatunków notowanych na ku-
kurydzy to te same gatunki, które porażają pozostałe zboża, czy też inne rośliny, 
w tym dzikie (np. trawy). To powoduje, że na stanowiskach może dochodzić do 
kumulacji materiału infekcyjnego. Sprzyjają temu monokultury, ale i uproszczone 
płodozmiany. 

Istotnym czynnikiem wpływającym na infekcję i dalszy rozwój chorób fuzaryj-
nych jest też wilgotność i temperatura. Często panuje takie przekonanie, że cie-
pła i deszczowa aura to idealne warunki dla rozwoju fuzarioz. Owszem, takie wa-
runki wielu grzybom sprzyjają, ale trzeba wiedzieć, że są i takie, które dobrze so-
bie radzą tak w niższych temperaturach, jak i obniżonej wilgotności. Przykładem 
jest choćby grzyb Fusarium avenaceum, który jest w stanie infekować rośliny już 
w temperaturze powyżej 5oC, ale z kolei wymaga wyższej wilgotności. Grzyb Fu-
sarium graminearum da sobie radę w temperaturze od 16oC, choć wskazuje się, 
że może infekować rośliny w nieco niższej, a do tego poradzi sobie w wyższych 
temperaturach (do 30oC) i wystarczy mu umiarkowana wilgotność. Z kolei Fusa-
rium culmorum choć preferuje temperaturę w granicach 20oC, to dobrze sobie 
radzi w niskiej wilgotności.

Fuzarioza łodyg teoretycznie może się pojawić wcześniej aniżeli fuzarioza kolb, 
ale nie zawsze tak jest. Pierwsze objawy porażenia można zauważyć od lipca, 
jeżeli grzyby zainfekowały łodygi wcześniej. Tak się dzieje choćby, gdy rośliny 
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przeżyją pojaw zgorzeli siewek, ale też wtedy, gdy wiosenny bądź wczesnolet-
ni pojaw gradu uszkodzi łodygi i grzyby wnikną do wnętrza rośliny. Potem tej 
chorobie sprzyja żerowanie w łodygach gąsienic omacnicy prosowianki. Pato-
geny wywołujące fuzariozę łodyg (i kolb także) rozwijają się systemicznie, po-
czątkowo bezobjawowo. Grzybnia rozwijająca się w tkankach przewodzących 
łodyg upośledza, a niekiedy czopuje całkowicie przepływ wody i składników 
odżywczych. Do tego grzyb wytwarzając różne substancje chemiczne, w tym 
enzymy niszczy tkanki, prowadząc do ich rozkładu. To powoduje, że rośliny 
są słabo odżywione, co ma przełożenie na niższą biomasę, w tym słabsze wy-
pełnienie ziarna w kolbach. O stratach decyduje to, jak wcześnie i jak szybko 
grzyby się rozwijają w roślinach. Przy wczesnym porażeniu roślin fuzariozą ło-
dyg, w okresie lipca dolne liście kukurydzy zaczynają zżółknąć i zasychać. Pod 
koniec tego miesiąca, a zwykle w sierpniu cała roślina jest już zaschnięta. Jest 
wówczas doskonale widoczna na tle zielonego łanu. Tak mogą zamierać po-
jedyncze rośliny, jak również na większym obszarze. Zwykle jednak fuzarioza 
łodyg ujawnia się we wrześniu i październiku w postaci objawów na kolbach 
i łodygach. W tym czasie chorobę mogą zdradzać m.in. kolby zwieszające się 
czubkami w dół na skutek rozpadu tkanek u podstawy, co sprawia, że ciężka 
kolba nie jest w stanie utrzymać dotychczasowej pozycji. Tu jednak uwaga – 
niektóre odmiany w sposób całkowicie naturalny też tak mogą się zwieszać po dojrzeniu ziarna. Szczególnie groź-
ne dla plonu są złomy łodyg powstałe wskutek zniszczenia przez grzyba węzłów i międzywęźli. Niekiedy, zanim 
się to stanie widać u podstawy łodygi białawą lub czerwonawą grzybnię na zewnątrz. Wystarczy silniejszy wiatr, 
deszcz i łodygi nie utrzymują pozycji pionowej. Sytuację pogarsza rozwój grzyba na szyjce korzeniowej i na korze-
niach, co powoduje rozpad tkanek i utratę stabilizacji przez wysoką roślinę. Złomom sprzyja omacnica prosowian-
ka, ale fuzarioza może występować niezależnie od niej. Jak groźna jest fuzarioza łodyg można zobaczyć na filmie:   
https://www.youtube.com/watch?v=HavT2__Um9k

Fuzarioza kolb może się rozwinąć w następstwie fuzariozy łodyg, gdy grzyb przerośnie na kolbę, ale zwykle jest 
to oddzielna infekcja. Zarodniki szczególnie chętnie infekują kolby od strony świeżych znamion, które dostarczają 
grzybom cennych składników odżywczych. Mogą też bezpośrednio dostawać się na dojrzewające ziarniaki bądź 
przerastać przez liście okrywowe kolb. Infekcjom bardzo sprzyjają uszkodzenia kolb choćby przez szkodniki, w tym 
sama omacnica prosowianka może być wektorem grzybów. Warto pamiętać, że charakterystyczna dla fuzariozy 
kolb grzybnia w kolorze białym, różowym bądź czerwonawym pokrywająca liście okrywowe, znamiona, czy też ziar-
niaki to poniekąd finalny efekt rozwoju grzybów. One już zdążyły poważnie uszkodzić kolby, bo robiły to początkowo 
bezobjawowo. Efektem fuzariozy kolb jest zdrobnienie ziarna, słabe jego wypełnienie, często matowienie i pękanie, 
co wywołuje infekcje wtórne np. bakteryjne. Dodatkowo zniszczeniu ulega bielmo, a niekiedy i zarodek. Ziarno 
porażone fuzariozą wskutek pasożytniczego oddziaływania grzyba traci wiele składników odżywczych. Im silniejszy 
rozwój grzyba na kolbach, tym straty w ilościowe i jakościowe w plonach większe. 

Grzyby rodzaju Fusarium to nie tylko ryzyko strat w plonach, ale mogą nieść ze sobą zagrożenie toksykologicz-
ne, gdyż różne gatunki mogą wytwarzać i uwalniać do roślin uboczne produkty przemiany materii zwane myko-
toksynami, o których będzie osobny materiał. Fuzariozy to obecnie najgroźniejsze choroby grzybowe kukurydzy 

w Polsce i póki co nie widać żadnych przesłanek 
świadczących o tym, że ich znaczenie gospodar-
cze spadnie, wręcz przeciwnie – może wzrastać 
wraz z pogłębianiem się zmian klimatu na wielu 
plantacjach na co duży wpływ ma pogoda, sta-
nowisko, zabiegi uprawowe i pielęgnacyjne, że-
rowanie szkodników, ale także i sama podatność 
wysianych odmian na choroby fuzaryjne. Warto 
wdrażać metody ochrony roślin ograniczające ich 
pojaw, które są choćby corocznie prezentowane 
w czasopiśmie „Kukurydza” wydawanym przez 
PZPK. 
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