
Jak pokazuje życie, kukurydza nie jest rośliną ze „stali”, co oznacza, że reaguje na różne czynniki stresowe, które na 
nią oddziałują. Wiele zapytań do PZPK napływa w kontekście obserwowanych zaburzeń (anomalii) w jej rozwoju z który-
mi spotykają się plantatorzy, a które deformują rośliny. W dobie zmian klimatu, a zwłaszcza nieprzewidywanych zjawisk 
meteorologicznych i różnych ekstremów pogodowych trzeba się liczyć z tym, że nie zawsze rozwój roślin będzie prawi-
dłowy. Na to też oczywiście składają się i inne czynniki, w tym działania pielęgnacyjne podejmowane przez człowieka, 
jakość stanowiska do uprawy, ale i kwes� e odmianowe (zwłaszcza tożsamość i czystość odmianowa). W numerach 20 
i 28 „Co tydzień o kukurydzy” poruszono już palącą problematykę wielokolbowości i wielopalczastości kolb, natomiast 
w niniejszym numerze uwaga zostanie skoncentrowana na innych zaburzeniach, które lokalnie się pojawiają. 

Jedną z najczęściej obserwowanych anomalii w rozwoju kukurydzy jest pojawianie się kolbowiech. Nazwa tego 
zaburzenia dobrze charakteryzuje wygląd rośliny. Zamiast typowych wiech pojawiają się kolbopodobne twory, 
o zdegenerowanym kształcie, które mogą być częściowo zaziarnione. Zjawisko to może wynikać np. z uszkodzenia 
roślin we wczesnych fazach rozwojowych np. przez grad, mróz, suszę lub zabiegi pielęgnacyjne. Może być skutkiem 
stresu u roślin w związku z oddziaływaniem pogody, a zwłaszcza wysokich temperatur, suszy, czy też stagnacji wody 
na polu. Może to być też skutek reakcji odmianowej na niektóre herbicydy np. sulfonylomoczniki, co powoduje 
zaburzenia hormonalne, a tym samym pojawianie się takich dziwnych tworów. Często takie kolbowiechy tworzą 
się na odrostach bocznych wywołanych krzewieniem się roślin np. po uszkodzeniach wywołanych przez ploniarkę 
zbożówkę lub głownię guzowatą kukurydzy (pierwszą generację zarodników). Jeżeli roślina obok zdeformowanej 
wiechy ma kolbę główną dobrze wykształconą to nie ma powodu do niepokoju, gorzej, jeżeli kolbowiech jest dużo, 
a kolby główne są małe i nie rokujące dobrego plonu. Nie ma jednak na ten moment sposobu przewidzenia czy takie 
twory się pojawią, gdyż rośliny na bieżąco reagują na to co je aktualnie otacza.

Anomalią, która niepokoi część rolników są złomy łodyg, ale nie te wywoływane przez omacnicę prosowiankę, 
bo te są znane. Chodzi w tym przypadku o ciekawe zjawisko polegające na wyłamywaniu lub mocnym wyginaniu 
się łodyg w okresie czerwca lub lipca na skutek niewielkiego nacisku mechanicznego. Może to być silniejszy wiatr, 
mocny deszcz, może to być przejście człowieka lub zwierzyny. Łodygi lekko poruszone zaczynają się wyłamywać 
i niekiedy towarzyszy im trzask. W miejscu złomu nie ma żadnego śladu żerowania szkodnika czy obecności choro-
by. Łamie się z pozoru zdrowa roślina. Jeżeli się nie łamie, to może się mocno wygiąć w bok pod własnym ciężarem, 
aby następnie ponownie rosnąć w górę, ale wówczas tworzy się zygzak. Zjawisko to rzadko się pojawia, ale ma swo-
ją formalną nazwę – jest to snapping czyli okresowa kruchość tkanek łodyg. Jest to zaburzenie krótkotrwałe, szybko 
przemijające. Pojawia się nagle i szybko zanika. Wykrywa się to zaburzenie zwykle przypadkiem. Może dotykać 
pojedyncze rośliny albo ich grupę. Nie spotkano dotychczas sytuacji, aby większa część zasiewu uległa wyłamaniu 
wskutek kruchości tkanek. Niekiedy spotyka się zdrowe, silne rośliny o wygiętej na bok zdrowej łodydze i powstaje 
pytanie, dlaczego ona tak dziwnie rośnie – otóż mogła być „ofi arą” kruchości tkanek, która nie wyłamała łodygi lecz 
ją wygięła bez większego uszczerbku na dalszym wzroście. Wskazuje się, że za snappingiem mogą stać różne czyn-
niki, w tym odmianowe, nawożeniowe, pogodowe, ale póki co pozostaje on nieco zagadką. Warto jednak wiedzieć 
o jego istnieniu, gdy spotkamy wyłamane lub dziwnie powyginane rośliny (głównie placowo) bez charakterystycz-
nych objawów chorobowych bądź pojawu szkodników. Wskazuje się, zjawisko snappingu może stymulować zbyt 
wysokie nawożenie azotem. 
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