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W ostatnich latach powierzchnia uprawy kukurydzy 
systematycznie wzrasta. Choroby i szkodniki w sposób 
istotny wpływają na ilość i jakość plonów. W Polsce coraz 
większą uwagę przywiązuje się do fuzariozy kolb, której 
sprawcami są grzyby z rodzaju Fusarium spp. Straty 
ilościowe w plonie ziarna powodowane przez te grzyby 
sięgają ok. 10-20%, ale przy znacznym pogorszeniu 
jego parametrów jakościowych ziarno jest dyskwalifiko-
wane, jako nienadające się na cele konsumpcyjne bądź 
paszowe. Jest to spowodowane wysoką zawartością 
mikotoksyn, czyli metabolitów wykazujących działanie 
toksyczne dla roślin, ludzi i zwierząt. Poszczególne 
gatunki Fusarium różnią się patogenicznością wobec 
gospodarza oraz profilem wytwarzanych mikotoksyn. 

W ramach Programu Wieloletniego IHAR-PIB „Ulep-
szanie Roślin dla Zrównoważonych AgroEkoSystemów, 
Wysokiej Jakosci Żywności i Produkcji Roślinnej na Cele  
Nieżywnościowe”, finansowanego przez MRiRW w la-
tach 2008-2012 prowadzono monitoring zmian składu 
gatunkowego w populacji Fusarium spp. oraz ocenę 
zagrożenia skażeniem ziarna kukurydzy mikotoksyna-
mi fuzaryjnymi. Zgromadzono ponad 400 prób ziarna 

kukurydzy z kolb mieszańców zainfekowanych w sposób 
naturalny. Corocznie, próby pobierano w kilku lokalizacjach, 
reprezentujących zróżnicowane warunki klimatyczne Polski.  
W badaniach uwzględniono 14 lokalizacji, w tym: w latach 
2008 i 2009 – Kobierzyce, Smolice i Radzików, w roku 2010 – 
Przecław, Węgrzce, Kobierzyce, Smolice i Radzików, w roku 
2011 – Przecław, Zybiszów i Kościelna Wieś, a w roku 2012 
– Przecław, Zybiszów, Chrząstowo, Tomaszów Bolesławiecki, 
Głębokie, Kawęczyn, Świebodzin, Lućmierz, Krościa Mała i 
Kościelna Wieś (rys. 1). 

Stwierdzono, że genotyp oraz środowisko w sposób istotny 
wpływają zarówno na skład gatunkowy populacji, jak i na zawar-
tość toksyn. Sprawcą fuzarioz kolb były grzyby F. graminearum 
(produkujący deoksynivalenol – DON i zearalenon – ZEA) oraz 
F. verticillioides (produkujący fumonizyny – FUM). W 2007 roku 
UE wprowadziła normy określające ich maksymalne zawartości 
w ziarnie kukurydzy [EC No 1126/2007]. Jeżeli zawartość de-
oksynivalenolu (DON) w ziarnie nieprzetworzonym przekracza  
1700 ug/kg, ZEA 350 ug/kg, a FUM 4000 ug/kg (maksymalna 
zwartość fumonizyn ma ulec w najbliższym czasie obniżeniu 
do 2000 ug/kg), takie ziarno nie kwalifikuje się do wykorzysta-
nia na paszę. Inne ważne gatunki, jakie występowały, to: F. 
subglutinans, F. proliferatum oraz ostatnio zidentyfikowany F. 
temperatum po raz pierwszy opisany w Belgii w 2011 roku jako 
forma siostrzana F. subglutinans (rys. 2) [Czembor i in. 2014]. 

Średnio, w próbach pobranych w Polsce południowo-wschod-
niej (Przecław i Węgrzce) i południowo-zachodniej (Zybiszów 
i Kobierzyce) skażenie toksynami było najwyższe (rys. 3 i 4).  
W Węgrzycach wszystkie badane próby zawierały DON, a w 
Przecławiu 70% badanych prób było skażonych. Zawartość 
DON w ponad 35% prób ziarna pobranych w Węgrzycach oraz 
w ponad 25% prób pobrancych w Przecławiu przekraczała nor-
my UE (1700 μg/kg dla ziarna nieprzetworzonego). W rejonie 
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Rysunek 2. Udział procentowy najważniejszych gatunków fusarium spp. 
zidentyfikowanych w populacji występującej na ziarnie kukurydzy

Źródło: opracowanie własne
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Rysunek 1. Rozmieszczenie stacji i zakładów doświadczalnych 
COBORU uwzględnionych w badaniach oceny zagrożenia skażenia 

ziarna kukurydzy toksynami fuzaryjnymi na terenie Polski
Źródło: www.coboru.com
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tym poziom skażenia fumonizynami 
był również wysoki, ale nie przekra-
czał norm UE. Zawartość DON w 
10% prób pobranych w Zybiszowie i 
ponad 5% pobranch w Kobierzycach 
przekraczało normy UE. Dodatkowo 
zawartość DON w 25% prób pobra-
nych w Kobierzycach i w 20% prób 
pobranych w Zybiszowie była wyższa 
niż 1000 μg/kg. W Radzikowie (Polska 
Centralna) zawartość DON przekra-
czała 1000 μg/kg w 10% badanych 
prób. Dodatkowo stwierdzono duże 
różnice pomiędzy tymi lokalizacjami 
dla poziomu skażenia fumonizynami. 
Poziom skażenia tymi toksynami na 
terenach nizinnych Polski centralnej i 
zachodniej był niższy niż na terenach 
wyżynncyh – na południu Polski. 
Wiązało się to również z przebiegiem 
warunków atmosferycznych – średni-
mi temperaturami powietrza i ilością 
opadów. W rejonach Polski zachodniej 
gatunek F. temperatum wystepował z 
najwyższą częstotliwością. 

Hodowla i wykorzystanie w upra-
wie odmian odpornych jest powszech-
nie uznane za najbardziej opłacal-
ną i przyjazną środowisku metodę 
ochrony przed porażeniem przez 
choroby, a złożony system interakcji 
patogen – gospodarz – środowisko 
powoduje, że jest ona trudna [Me-
issler i in. 2010, Vasileiadis i in. 2011, 
Zijstra i in. 2011). Dotychczas nie opra-
cowano żadnego systemu ochrony 
chemicznej kukurydzy przed fuzariozą 
kolb i zgorzelą podstawy łodygi. Sto-
sowanie fungicydów jest kłopotliwe 
i mało efektywne, ponieważ trudno 
oceniać nasilenie choroby. Zarówno 
w badaniach własnych jak i w donie-
sieniach literaturowych stwierdzono, 
że nie ma genotypów całkowicie 
odpornych na fuzariozę kolb oraz na 
akumulację toksyn, a znalezienie ich 
raczej nie będzie możliwe [Czembor i 
in. 2013a, 2013b, Mesterhazy 2012]. 
Są formy o podwyższonej odporno-
ści. Dlatego dalszy rozwój hodowli 
odpornościowej jest ściśle związany 
z dostępnością źródeł, a także opiera 
się na wiedzy dotyczącej interakcji 
pomiędzy rośliną a patogenem, z 
uwzględnieniem zróżnicowanych 
warunków środowiska. 

Średnio, ryzyko skażenia ziarna 
toksynami fuzaryjnymi jest niższe w 
grupie wczesnej, a wyższe w grupie 
odmian średniopóźnych. Jednak we 
wszystkich grupach można wydzielić 
odmiany bardziej podatne i mniej 
podatne. W grupie wczesnych na na 
szczególną uwagę zasługiwała odmia-
na Rywal (Hodowla Rośłin Smolice, 
sp. z o. o.). 

Fotografia 1. (a, b, c, d) Objawy fuzariozy kolb powodowanej przez grzyby z rodzaju 
Fusarium spp. na kolbach kukurydzy o ziarnie szklistym i zębokształtnym w różnych 

stadiach rozwoju rośliny
Foto: E. Czembor
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Rysunek 3. Udział procentowy prób ziarna kukurydzy w grupach wydzielonych na 
podstawie poziomu skażenia deoksyniwalenolem (DON) 

Źródło: opracowanie własne
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Fotografia 2. Objawy fuzariozy kolb oraz 
żerowania omacnicy prosowianki 

Foto. M. Matusiak

Fotografia 3. Objawy silnego porażenia plantacji kukurydzy fuzariozą kolb 
Foto. M. Matusiak

Fotografia 5. Plantacja kukurydzy
Foto: E. Czembor
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