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W numerze 27 cotygodniowych komunikatów PZPK został poruszony problem głowni kukurydzy (tzw. guzowatej), 
która jest często zgłaszaną chorobą grzybową tej rośliny. Niekiedy występuje wręcz w skali epidemicznej na lokalnych 
plantacjach opanowując do 100% roślin. W niniejszym komunikacie tematem przewodnim jest głownia pyląca, która 
niekiedy jest mylona z głownią guzowatą, a dzieje się to zwykle wtedy, gdy następuje pękanie dojrzałych narośli i maso-
we osypywanie się brunatnych zarodników w łanie z wiech i kolb. Oba rodzaje głowni to jednak odrębne choroby, po-
wodowane przez odmienne gatunki patogenów, które różnią się też objawami chorobowymi, ale i cyklem rozwojowym.

Głownię pylącą wywołuje grzyb Sphacelotheca reiliana, który w roślinach rozwija się systemicznie, a nie miejscowo 
jak sprawca głowni guzowatej. Patogen zimuje w glebie oraz na resztkach pożniwnych kukurydzy z ubiegłego roku. 
Może być również przenoszony na okrywie materiału siewnego niewiadomego pochodzenia, który nie poddano choć-
by dosuszaniu w wyższej temperaturze i zaprawieniu odpowiednim fungicydem. Zarodniki przetrwalnikowe głowni 
pylącej są w stanie przetrwać żywe do 10 lat w glebie. Pojawowi choroby sprzyjają monokultury. Zarodniki infekcyjne 
porażają rośliny od strony korzeni, jak również od strony nadziemnej. Mogą być nanoszone na rośliny wraz z wiatrem, 
pyłem zabieranym z pól na których głownia występowała, ale mogą również spływać wraz z wodą opadową z miejsc 
w których były obecne. Do infekcji dochodzi wiosną. Grzyb ten rozwija jedno pokolenie zarodników w ciągu roku. 
Porażaniu roślin sprzyja podwyższona temperatura powietrza i gleby na etapie kiełkowania ziarna i wschodów roślin, 
a w późniejszym czasie mała ilość opadów i wysokie temperatury.

Patogen infekuje rośliny już na etapie kiełkowania ziarniaków oraz rozwoju siewek, następnie rozwija się niemal 
bezobjawowo (poza lekką karłowatością roślin i bledszym kolorem liści, czasami z plamistościami) poprzez systemicz-
ne przerastanie tkanek łodygi, a uwidacznia się dopiero kilka tygodni później na zakończeniach wiązek przewodzących, 
tj. na wiechach oraz kolbach. Dzieje się to zwykle w lipcu i sierpniu. Są to zatem te same organy, które również infekuje 
grzyb wywołujący głownię guzowatą, zatem niekiedy myli się obie choroby, zwłaszcza gdy się nie zna objawów jakie 
wywołują.  Objawy chorobowe przy głowni pylącej mogą się pojawić tylko na wiesze, tylko na kolbie, a rzadziej na obu 
tych organach. Takich obserwacji dokonano na polach doświadczalnych IOR-PIB, na których obie głownie występują. 

Porażone wiechy przekształcają się w skupiska brunatnoczarnych zarodników (teliospor), co wygląda jakby były 
zwęglone. Nie wytwarzają wówczas pyłku. Gdy grzyb przeniknie do kolby, ta przyjmuje cebulowaty kształt, a zamiast 
ziarniaków zawiera skupiska brunatnoczarnych zarodników, które początkowo otacza delikatna, jasna błonka, która 
potem pęka. Pod kątem gospodarczym bardzo groźny jest liczny pojaw głowni na kolbach, które wówczas nie zawie-
rają ziarna. Jest to zatem strata tak dla producentów kukurydzy kiszonkowej, jak i ziarnowej. Przyjmuje się, że procent 
kolb porażonych odpowiada wówczas procentowej stracie w plonie ziarna. 

Głownia pyląca kukurydzy, póki co nie pojawia się tak licznie i powszechnie jak głownia guzowata, co jest dobrą 
informacją. Z chwila jej wykrycia, trzeba jednak dołożyć starań, aby na stanowisku nie kumulował się jej materiał in-
fekcyjny, z którym trzeba będzie wówczas mierzyć się przez okres wielu lat, nie wiedząc dokładnie w którym sezonie 
licznie pojawią się objawy chorobowe. Choć faktycznie na monokulturach głownie kukurydzy doskonale się czują, to 
nie jest tak, że corocznie się pojawiają na coraz większą skalę. Każdy praktyk o tym wie, jak różne czynniki wpływają 
na kukurydzę, ale i organizmy dla niej szkodliwe. To, że wiemy, że na polu są zarodniki głowni pylącej (i guzowatej 
także) nie oznacza, że w kolejnym roku będzie problem z nią na większą skalę. Może być, ale nie musi – to trochę taka 
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loteria. Równie dobrze, dopiero za kilka lat grzyb pojawi się na dużą ska-
lę. Dlaczego tak? Bardzo dużo zależy tu od płodozmianu, od warunków 
pogodowych, ale także od tego jakie zaprawy nasienne zastosowano. 
Być może w grę wchodzi też podatność odmian na tego grzyba, która nie 
jest w Polsce oceniana, bo patogen nie pojawia się tak licznie jak głownia 
kukurydzy. 

 Na polach doświadczalnych IOR-PIB w Rzeszowie prowadzonych  
w wieloletniej monokulturze głownia pyląca występuje od wielu lat, ale 
nie zawsze się pojawia co roku, a póki co nie było jeszcze jej epidemiczne-
go pojawu. Zwykle gdzieś jednak trafiają się pojedyncze rośliny z objawa-
mi chorobowymi, które stopniowo zasilają „glebowy bank” patogenów 
i w końcu przyjdzie taki czas, że spora część roślin ulegnie porażeniu. To 
kwestia czasu. 

Dzięki prowadzonym badaniom wiadomo, jak mocno rozwój grzyba 
zależy od pogody w okresie wiosennym. Zarodniki cały czas w glebie są. 
Cały czas są zdatne do infekcji, dlatego wystarczy splot kilku czynników  
i nastąpi masowy pojaw tej choroby i duży problem, w tym jeszcze więk-
sze „zaśmiecenie” stanowiska zarodnikami przetrwalnikowymi, które po-
zostaną tu na kolejne lata, w tym zostaną rozprzestrzenione z wiatrem na 
sąsiednie pola. Trzeba mieć tego świadomość, ale trzeba też zdać sobie 
sprawę, że pole doświadczalne to poligon, na którym prowadzi się ekspe-
rymenty, a pole rolnicze to miejsce produkcji, które wpływa na dochody 
gospodarstwa, zatem nie warto ryzykować z głownią pylącą. Długa ży-
wotność zarodników, w tym fakt, że grzyb nie musi co roku infekować ro-
ślin może też sprawić, że zapomnimy na kilka lat o pojawie choroby na na-
szym polu, po czym ujawni na masową skalę i będziemy się zastanawiać 
skąd się wzięła. Odpowiedź będzie prosta – cały czas była, lecz w postaci 
uśpionych zarodników. Lepiej zatem dmuchać na zimne i z chwilą wykry-
cia na własnych polach głowni pylącej warto wdrożyć metody zapobiega-
nia jej pojawowi, a zwłaszcza kumulacji zarodników na stanowisku. 

W ograniczaniu pojawu choroby duży wpływ ma profilaktyka, czyli 
unikanie uprawy kukurydzy w wieloletniej monokulturze, zastosowanie 
izolacji przestrzennej od pól opanowanych przez chorobę w latach ubie-
głych (ryzyko migracji zarodników z wiatrem i wodą), wybór pod siew 
stanowisk gwarantujących szybkie wschody roślin, dobieranie odmian 
kukurydzy o szybkim wzroście początkowym, zakup kwalifikowanego 
materiału siewnego ze sprawdzonego źródła, zwalczanie wczesnowio-
sennych szkodników i chwastów, dokładne rozdrabnianie resztek po-
żniwnych i ich staranne przyoranie przed zimą. Gdy wykryjemy w trakcie 
obserwacji roślin egzemplarze porażone, to ich nie zostawiajmy, tylko 
wytnijmy i zniszczmy poza polem kukurydzy. Zawsze to te kilka tysięcy 
zarodników mniej opadnie na glebę. Takie wycinanie na dużych planta-
cjach nie zda rezultatu, ale na mniejszych może pomóc. 

Na plantacjach narażonych na pojaw głowni pylącej, zwłaszcza na mo-
nokulturach, a także sąsiadujących z uprawami w których patogen się 
pojawił, w zapobieganiu pojawowi choroby istotne znaczenie ma zapra-
wianie ziarna siewnego. Aktualnie (rok 2022) przeciwko tej chorobie za-
rejestrowane są następujące substancje czynne zapraw nasiennych: triti-
konazol, ipkonazol i sedaksan. Należy jednak corocznie sprawdzać rejestr 
zapraw dla kukurydzy. Należy pamiętać, że nie zawsze na materiał siewny 
jest odgórnie nanoszona zaprawa przeciwko głowni pylącej (ale i głowni 
guzowatej), dlatego jeszcze zimą należy to sprawdzić i w razie czego sko-
rzystać z usługowego doprawiania przez wyspecjalizowane firmy. 
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