
Kukurydza wytwarza wiele kolb – czy plon będzie o tyle większy?
Do PZPK docierają informacje z terenu wskazujące o wytwarzaniu przez kukurydzę na części pól powyżej 

dwóch kolb. Zjawisko dotyczy tak pojedynczych, jak i większości roślin na danej plantacji. Skala tego zjawiska 
zadecyduje o późniejszym plonowaniu. W niektórych przypadkach występuje ponad 5 kolb na jednej roślinie. 
Niektórzy spodziewają się zatem bardzo dobrych plonów mając tak dużą ich liczbę. Inni wręcz przeciwnie, boją 
się, że nic nie zyskają a wręcz stracą. Odpowiedź raczej nie ucieszy tych zadowolonych z dużej liczby żeńskich or-
ganów. Jeżeli u roślin mających więcej niż dwie kolby plon nie obniży się to będzie dobrze, ale czy wzrośnie? Jeśli 
tak to niewiele, choć może i spaść, bo pole polu nierówne, tak samo jak nierówna może być liczba dodatkowych 
kolb. Im ich więcej tym rokowania gorsze. 

Zjawisko rozwijania przez kukurydzę więcej niż 1 kolby określa się mianem wielokolbowości, co jest traktowa-
ne za anomalię. Kolby te pojawiają się na różnych piętrach rośliny. Jest to odrębny problem niż wielopalczastość 
kolb, która polega na tym, że w miejscu, gdzie powinna wyrastać jedna kolba pojawia się pęczek kilku skarlonych 
organów, które przypominają „palce”. 

Różne są przyczyny wielokolbowości. Czasami trudno wskazać jedną główną, bo zwykle to splot różnych czyn-
ników, głównie stresowych. Wielokolbowość może być wynikiem znacznych spadków bądź wzrostów tempe-
ratur, które wprowadzą rośliny w stres termiczny w okresie wiosennym i na początku lata. Choć kukurydza to 
roślina tropikalna to skokowe zmiany temperatur mogą wywołać zjawisko uaktywnienia uśpionych zawiązków 
kolb. Wielokolbowość obserwowano tak w lata chłodne, jak i upalne. Obok tego może być skutkiem pojawu 
gradu, w tym tzw. drobnicy gradowej, która nawet poprzez wywołanie mikrouszkodzeń prowadziła do rozwoju 
dodatkowych kolb, w tym często porażonych przez głownię guzowatą i fuzariozy. Pola kukurydzy dotknięte przez 
suszę bądź podtopione na początku wegetacji także mogą wykazywać zjawisko wielokolbowości. Anomalię taką 
obserwowano również na polach na których wiosną doszło do silnego zaskorupienia gleby i deformacji roślin 
na etapie wschodów, a następnie pojawu suszy utrzymującej się do lipca. Uszkodzenia mechaniczne roślin np. 
w trakcie przejazdu traktora z opryskiwaczem mogą również wywołać u roślin rozwój dodatkowych kolb, ale jest 
to wówczas zjawisko ograniczone do niektórych tylko miejsc w łanie. 

Czasami wydaje się to irracjonalne, że w wyniku stresu roślina zamiast tworzyć jedną kolbę, to rozwija ich 
o wiele więcej niż jest w stanie wyżywić. Trzeba jednak pamiętać, że pojawiają się wówczas zaburzenia w meta-
bolizmie rośliny, która w ten sposób reaguje na różne bodźce. Może to być problem na konkretnej odmianie, ale 
może być też i od niej niezależny, jeżeli oddziaływanie czynnika stresogennego jest silne. Zgłaszane są sytuacje, 
że wielokolbowość dotyka konkretną odmianę, jak również i różne odmiany na tym samym polu. Jest to zatem 
problem złożony.

Co jeszcze ciekawsze, to wielokolbowość była i jest obserwowana również na polach na których kukurydza 
ma iście doskonałe warunki siedliskowe – gleba klasy I i II, do tego dobre uwilgotnienie gleby i racjonalne na-
wożenie. W takich warunkach rośliny osiągnęły maksymalne rozmiary, ale zarazem pojawiło się na nich po kilka 
kolb, z których druga i trzecia wielkościowo niewiele ustępowały kolbie głównej. Co zatem mogło spowodować 
taki objaw na tak dobrym stanowisku? Czy dobrobyt pozwalający roślinie na rozwój większej liczby kolb (celem 
rośliny jest wydanie potomstwa z przekazaniem genów, czyli rozwój ziarniaków), czy ukryty czynnik stresujący 
np. pogodowy? Zjawisko to często trudno uzasadnić, zwłaszcza, że może też tu oddziaływać bardzo subiektywny 
czynnik typu odmiana. 

Kukurydza rozwija zwykle jedną kolbę główną. To o tyle dobre zjawisko, że wszystkie siły witalne 
są kierowane na rozwój tego organu, nawet wtedy, gdy pogoda jest niesprzyjająca a samo stanowisko 
jest słabe pod kątem zasobności gleby w pokarm czy wodę. W takiej sytuacji jedna kolba jest łatwiej-
sza do utrzymania niż kilka. Większa liczba kolb na jednej roślinie to już jest zjawisko konkurencji, 
które może mieć już negatywny wpływ na plon, zwłaszcza na stanowiskach słabych. Część składników 
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odżywczych, która ma trafi ć do kolby głównej jest rozdzielana w takiej sytuacji na rozwój dodatkowych organów. 
Jeżeli warunki pogodowe są dobre, nie brakuje wody i składników odżywczych w glebie, to druga, a czasami trze-
cia kolba mogą być produktywne, czyli wniosą dodatkowy plon. Kolby takie niekiedy wielkościowo są zbliżone do 
kolby głównej bądź niewiele mniejsze (zwłaszcza druga). Tak będzie, jeżeli pojaw dodatkowych organów żeńskich 
i wyrzucanie przez nie znamion nie ulegnie zbytniemu „rozjechaniu” w stosunku do okresu pylenia kukurydzy. 
W innym przypadku kolby będą słabo zaziarnione, a same ziarniaki opóźnione w rozwoju w stosunku do kolby 
głównej, w tym dłużej będą zawierały więcej wody. Im więcej dodatkowych kolb o opóźnionym rozwoju, tym 
większy problem z optymalnym terminem zbioru ziarna, ale i wilgotnością ziarna. Może zaistnieć też sytuacja, że 
dodatkowe kolby, które roślina rozwinie późno, będą nie tylko małe i zdeformowane, ale też całkowicie pozba-
wione ziarniaków

Na słabych stanowiskach sytuacja może być już na starcie gorsza, bo rośliny będą miały problem z poradze-
niem sobie z wykarmieniem wszystkich organów, włącznie z kolbą główną, która może być mniejsza, a same ziar-
niaki drobniejsze i słabiej wypełnione. Gdy taka sytuacja ma miejsce, to jest to bez wątpienia strata dla rolnika, 
bo dana roślina nie pokazuje swojego potencjału plonotwórczego.  Zawsze trzeba mieć też świadomość tego, że 
dodatkowe kolby to też większe ryzyko rozwoju na nich chorób, zwłaszcza fuzariozy, tym bardziej, gdy rośliny są 
narażone na różne czynniki stresowe. 

Gdy wielokolbowość się pojawi to nie można nic z nią zrobić. Pozostaje tylko plantatorowi obserwować kon-
dycję roślin, a zwłaszcza ich zdrowotność. Warto także pod koniec wegetacji sprawdzić wilgotność ziarna nie 
tylko na kolbie głównej, ale i na tych niżej położonych, zwłaszcza jeżeli wiele roślin na plantacji wykazuje pojaw 
dodatkowych organów (zwykle druga kolba dojrzewa w zbliżonym terminie co kolba główna). Warto prześledzić 
także co mogło wywołać wielokolbowość w danym roku, zwłaszcza w kontekście pogody. Gdy sieje się tą samą 
odmianę przez kilka lat i ujawnia się co pewien czas wielokolbowość, to warto zmienić odmianę, jeżeli anomalia 
ta rodzi problemy. 
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