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Pokrywanie się ziarniaków, ale i choćby liści okrywowych kolb pleśnią nie jest niczym zaskakującym dla plantato-
rów kukurydzy. W zdecydowanej większości przypadków wprawne oko od razu rozpoznaje przyczynę, którą są grzy-
by rodzaju Fusarium wywołujące dobrze znaną acz groźną chorobę jaką jest fuzarioza kolb. Grzyby tego rodzaju są 
pasożytami. W wyniku ich rozwoju na zewnątrz opanowanych części kukurydzy pojawia się plecha. Może mieć ona 
różny kolor, przy czym zwykle jest to biel, popiel, ale i różne odcienie różu, ale i czerwieni. Niekiedy te kolory ze sobą 
się mieszają, co wskazuje na obecność różnych gatunków grzybów fuzaryjnych. Co jednak powoduje, że na kolbach, 
a zwłaszcza na ziarniakach pojawia się czarna oraz zielonkawa lub zielonkawo-niebieskawa pleśń? Takie pytania 
ostatnio docierają do PZPK, zatem wywołani do tablicy odpowiadamy.

Analizując literaturę krajową i zagraniczną dotyczącą tej problematyki możemy znaleźć szereg różnych przyczyn. 
Większość oczywiście związana jest z obecnością grzybów tworzących taką pleśń w wyniku swojego rozwoju. Co 
jednak jest tu kluczowe, to na bazie opisów czy zdjęć dostępnych w internecie nie powinniśmy jednak wyciągać 
pochopnych wniosków. Dlaczego? Otóż, niektóre przyczyny pojawu pleśni dotyczą takich gatunków mikroorgani-
zmów, które w Polsce nie były dotychczas stwierdzane. Upieranie się, że to jest ten a nie inny grzyb bez potwierdzo-
nej analizy może wywołać niepotrzebny zamęt informacyjny, a czasami i zagrożenie, jeżeli będzie mowa o nowym 
gatunku dla kraju.

Aby rozpoznać przyczynę pojawu nietypowych pleśni na kolbach zawsze trzeba wykonać analizę mikrobiolo-
giczną, która potwierdzi przypuszczenia bądź je obali. Jest to tym bardziej konieczne, że jak pokazuje praktyka, na 
jednej kolbie może występować wiele gatunków grzybów wytwarzających pleśń, która dodatkowo może się wza-
jemnie przenikać tworząc ciekawe przebarwienia. W tym jednak tekście wska-
żemy na potencjalnych sprawców pojawu nietypowo zabarwionych pleśni, ale 
konkretny gatunek może dopiero oznaczyć specjalista-mykolog mający odpo-
wiednie zaplecze laboratoryjne, pozwalające na hodowlę mikroorganizmów 
na odpowiednich pożywkach, mikroskopową identyfi kację zarodników, czy też 
coraz częściej stosowaną technikę opartą o diagnostykę molekularną. 

Rozpatrując przyczynę pojawu zielonkawej lub zielonkawo-niebieskiej ple-
śni możemy choćby brać pod uwagę kilku sprawców. Jednymi z nich mogą być 
grzyby rodzaju Penicillium, które są dobrze znane. Mogą ujawniać się w trakcie 
niewłaściwego magazynowania plonu ziarna, ale również mogą w lata sprzyja-
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jące ich rozwojowi ujawniać się na kolbach, przed zbiorem plonu. Pisząc o grzybach tego rodzaju trzeba wspomnieć, 
że choć na ich bazie opracowano antybiotyk penicilinę, to są to grzyby toksynotwórcze, podobnie jak wiele gatun-
ków rodzaju Fusarium, zatem ich obecność może być groźna. 

Zielonkawa pleśń może być także skutkiem rozwoju na kolbach grzybów toksynotwórczych rodzaju Aspergillus, 
które chętnie jak większość patogenów wykorzystują wszelkie zranienia tkanek, aby przeniknąć do wnętrza żywicie-
la. W internecie można znaleźć wiele przykładów zdjęć pokazujących, jak grzyby tego rodzaju rozwijają się na kol-
bach i jak mocno mogą je opanować. Oczywiście, wiele zależy od warunków pogodowych, które mocno wpływają 
na rozwój sprawców. Grzyby tego rodzaju mogą się rozwijać w magazynach, przy niewłaściwym składowaniu plonu. 

Przyczyną pojawu czarnych pleśni na ziarniakach mogą być z kolei grzyby rodzaju Cladosporium i Alternaria. 
Są one spotykane choćby na kłosach/ziarnach pozostałych zbóż uprawianych w Polsce, które wywołują charakte-
rystyczne czernienie spotykane w niektóre lata, gdy pogoda się załamuje i nie można szybko plonu zebrać. Grzyby  
z tych rodzajów są także wskazywane jako te, które również i na kolbach kukurydzy mogą się ujawniać. Trzeba brać też 
pod uwagę, że grzyby czerniowe tzw. sadzakowe mogą się rozwijać również na tych roślinach, które uprzednio mocno 
opanowały pluskwiaki wytwarzające składką spadź. Jest ona dla nich pożywką, z której składników korzystają. 

Obok wymienionych rodzajów grzybów tworzących pleśnie, mogą pojawić 
się i inne, towarzyszące różnym chorobom (np. głowni pylącej) czy też szkodni-
kom. Z racji pojawu bardzo często tzw. mieszanych infekcji nieraz bardzo trud-
no jest wskazać na jednego sprawcę. Każdy pojaw pleśni na kolbach, które 
zbieramy zawsze powinien w nas wzbudzać czujność, zwłaszcza jak problem 
dotyka wielu roślin. Nigdy nie mamy bowiem pewności czy to nie oby gatun-
ki wytwarzające mykotoksyny. Gdy mamy wątpliwości, zawsze warto choćby 
skonsultować się z mikrobiologami np. z Instytutu Ochrony Roślin – PIB. 
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