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Co tydzień o kukurydzy
Głownia kukurydzy (guzowata) – co jej sprzyja,
jak ograniczać?

Od producentów kukurydzy z różnych regionów kraju napływają informacje wskazujące o licznym, bądź bardzo
licznym pojawie na niektórych polach głowni kukurydzy, zwanej głownią guzowatą, której sprawcą jest grzyb Ustilago maydis. Nie ma jednak sygnałów o epidemicznym pojawie tej choroby w skali ogólnokrajowej. Są też zgłoszenia
o obecności na roślinach objawów głowni pylącej, o której będzie oddzielny materiał. Pojawiają się zatem pytania – co
wywołało liczny pojaw głowni guzowatej, czy jest groźna dla ludzi i zwierząt, czy da się ją zwalczyć zabiegami ochrony
roślin, jak jej zapobiec w kolejnym roku? Ale są też i takie zapytania, czy to nie wina
zakupionego materiału siewnego? Temat jest zatem ważny i w niniejszym artykule
postaram się na nie odpowiedzieć, aczkolwiek każdy przypadek wystąpienia choroby należy rozpatrywać indywidualnie, co wynika ze znajomości lokalnych uwarunkowań wpływających na rozwój patogena.
Grzyb Ustilago maydis to patogen biotroficzny, który żeby przejść cały cykl rozwojowy potrzebuje dostępu do żywej rośliny i jej komórek, które będą go „karmić”.
Nie niszczy zatem szybko swojego gospodarza. To go odróżnia choćby od patogenów nekrotroficznych, które szybko degradują tkankę roślinną, zwykle przez wydzielanie różnych toksyn i enzymów niszczących ścianę komórkową. Cechą charakterystyczną sprawcy głowni kukurydzy jest pojaw narośli tzw. guzów. Każdy taki
guz to efekt oddzielnej infekcji zarodnika. Patogen nie potrafi rozwijać się systemicznie w roślinie, co go odróżnia choćby od głowni pylącej kukurydzy. Pojedyncza
narośl może mieć średnicę od kilku mm do nawet 12 cm. Skupiska narośli obok
siebie mogą tworzyć jedną wielką strukturę, której waga czasami osiąga 0,5-1,5
kg i więcej. Zwykle największe narośla powstają na kolbach, gdy zamiast ziarniaków pojawiają się guzy. Najcięższa kolba w 100% zmieniona chorobowo, znaleziona
w minionych 2 latach przez naukowców z IOR – PIB ważyła 1,9 kg i spowodowała
wykrzywienie całej rośliny wskutek ciężaru. Początkowo narośla głowni są białawe,
jędrne, pokryte twardą skórką, ale z chwilą dojrzenia skórka staje się ciemniejsza
i delikatniejsza, po czym pęka uwalniając do środowiska brunatne zarodniki w postaci pyłu. Ciekawostką jest, że młode narośla głowni, zanim dojrzeją w nich zarodniki, są niekiedy przysmakiem, np. w Meksyku, gdzie sprzedawane są jako truﬂa
meksykańska (huitlacoche). Co jeszcze bardziej ciekawe, często tam kukurydzę celowo „zakaża” się zarodnikami grzyba, aby pozyskiwać narośla, które obok wartości
odżywczych, zawierają aminokwasy brakujące w meksykańskiej diecie, wnoszą też
tzw. smak umami do kuchni.
Grzyb wywołujący głownię kukurydzy w Polsce może rozwijać 2-3 pokolenia
w ciągu roku, w zależności od przebiegu pogody. Dwie pierwsze generacje uznaje się za najgroźniejsze, jeżeli licznie opanują rośliny na plantacjach. Pierwsze pokolenie można zaobserwować wiosną, zwykle w czasie, gdy rośliny rozwijają 4-7
liści. Drugie pokolenie ujawnia się w czasie wiechowania i kwitnienia kukurydzy,
natomiast trzecie może się pojawić w czasie mlecznej dojrzałości ziarniaków. Jeśli
przenieść to na miesiące będą to: maj-czerwiec, następnie lipiec i sierpień, a same
narośla lub ich resztki obecne są aż do zbioru plonu. W sytuacji silnego, wręcz epidemicznego pojawu głowni na danym polu, w trakcie omłotu wokół kombajnu jest
czarno od miliardów zarodników, jakie się w tym czasie uwalniają. Przypomina to
kurz, ale kurzem nie jest. Może zaistnieć sytuacja, że w sezonie wegetacyjnym pojawią się wszystkie trzy generacje głowni, ale równie dobrze każda z nich może się
uwidocznić samodzielnie bez wcześniejszych. To zatem, że głowni nie widać wiosną, nie oznacza, że nie pojawi się w lipcu czy sierpniu.

Pierwsze pokolenie głowni stwierdza się głównie na blaszkach liściowych, zwykle w miejscach żerowania ploniarki zbożówki, ale i w miejscach innych uszkodzeń
tkanek spowodowanych przez np.: przymrozek, grad, zabiegi pielęgnacyjne, czy żerowanie innych szkodników. Dla grzyba są wystarczające mikrouszkodzenia, których
ludzkim okiem nie sposób zauważyć. W tym czasie patogen może opanować także
młodą łodygę kukurydzy oraz stożek wzrostu. Obecność narośli na liściach ogranicza
ich powierzchnię asymilacyjną i utrudnia uruchomienie fotosyntezy torem C4. Wrastanie strzępek grzyba w młodą łodygę może zaczopować transport wody i substancji
odżywczych, co czasami prowadzi do więdnięcia i zasychania rośliny (zdarza się to
rzadko). Głownia może również opanować stożek wzrostu i wówczas nie tylko tworzy
na czubku rośliny narośl, ale także sprawia, że roślina karłowacieje i krzewi się. Ponieważ pierwsza generacja choroby może dać początek kolejnym, dlatego też część
zapraw nasiennych ma ograniczać jej pojaw.
Druga generacja choroby może rozwinąć się z zarodników uwolnionych przez narośle pierwszego pokolenia, ale może też pojawić się wskutek infekcji tymi zarodnikami, które były na stanowisku i zimowały. Tej generacji sprzyjają zwłaszcza: uszkodzenia suszowe, gradowe, żerowanie omacnicy prosowianki, mszyc i innych szkodników. W tym czasie narośle grzyba można stwierdzić na wielu organach kukurydzy,
ale głównie na kolbach, łodygach i wiechach, rzadziej na liściach i korzeniach podporowych. Wiechy z naroślami produkują mniej pyłku, ale zarazem ich obecność na
tych organach mylona jest często z głownią pylącą. Narośle można także stwierdzić
na łodygach, zwłaszcza na węzłach. Grzyb w tym miejscu może czopować przepływ
wody, więc powyżej miejsca jego rozwoju roślina może „głodować” i borykać się
z niedoborem wody. Poważnym problemem w tym czasie może być obecność patogena na kolbach. Zarodniki zwykle przez świeże znamiona bogate w cukry, wrastają
w czubek kolby i tworzą narośl. Przy tej generacji może się zdarzyć, że cała kolba
zamiast ziarniaków będzie miała narośle. Tak się może stać, gdy zarodniki przenikną
do kolby zaraz na etapie wyrzucania znamion, zanim zacznie się proces zapylania. Na
tym etapie można zatem znaleźć albo całe kolby bez ziarniaków zapełnione tylko guzami, albo też narośla zajmują tylko część kolby np. czubek, a reszta jest zaziarniona.
Trzecia generacja zazwyczaj objawia się pojawem narośli tylko na czubkach kolb,
ewentualnie na łodygach, bardzo rzadka na korzeniach podporowych.
Głowni kukurydzy sprzyjają lata suche, z przelotnymi opadami deszczu, gdy temperatury wahają się w granicach 25-35°C. W takich warunkach zarodniki szybko kiełkują i po kilku dniach zaczyna się ujawniać na powierzchni roślin narośl, która się
rozrasta. Rozwój choroby na plantacjach uszkodzonych przez suszę może zatem niektórych zaskakiwać, bo często grzyby wolą ciepłą i wilgotną aurę, ale głownia kukurydzy dobrze sobie radzi właśnie w okresach o ograniczonej ilości opadów z wysokimi
temperaturami. To z tego powodu można znaleźć plantacje uszkodzone przez suszę,
które wykazują silne porażenie patogenem.
Grzyb Ustilago maydis zimuje w glebie i na resztkach pożniwnych kukurydzy
w postaci zarodników przetrwalnikowych. Jest to podstawowe miejsce zimowania
teliospor, które dadzą początek nowemu pokoleniu patogena w kolejnym roku bądź
w dalszych latach. Patogen może również być przenoszony na okrywie owocowo-nasiennej ziarniaków, które pochodzą z plantacji opanowanych przez głownię, gdy
nie zastosowano zapraw fungicydowych, a samo ziarno jest wątpliwej jakości (niekwalifikowane). Tu jednak ważna informacja, że plantacje nasienne są objęte obowiązkową kontrolą zdrowotności, tak aby temu zapobiegać. Należy zaznaczyć, że
aby wykryć obecność zarodników grzyba na materiale siewnym, należy jego próbki przed wysianiem przekazać do specjalistycznego laboratorium mykologicznego,
które wykona izolację zarodników przetrwalnikowych z okryw owocowo-nasiennych, bądź wysieje ziarno i zweryfikuje, czy wyrastają z niego rośliny porażone. Po
wysianiu ziarna na polu trudno jest już zweryfikować, czy głownia była na materiale
siewnym, czy była na stanowisku na którym je wysiano, zważywszy na długi czas żywotności zarodników przetrwalnikowych, ale i fakt, że mogą być nawiewane z okolicy, jeżeli gdzieś jest uprawiana kukurydza lub znajdują się jej resztki.

Należy mieć świadomość, że zarodniki głowni kukurydzy są w stanie przeżyć do 3 lat na stanowisku. To powoduje, że
monokultury i bardzo uproszczone płodozmiany sprawiają, iż stopniowo gromadzi się na danym polu materiał infekcyjny patogena. Niekoniecznie musi on corocznie powodować pojaw choroby na dużą skalę, gdyż na to ma bardzo duży
wpływ pogoda i związane z nią stresy, zaprawianie materiału siewnego, zabiegi agrotechniczne, ale i sama podatność
odmiany na choroby i szkodniki. Z obserwacji prowadzonych na polach doświadczalnych IOR – PIB prowadzonych w
wieloletniej monokulturze, na których obecna jest głownia kukurydzy i głownia pyląca wynika, że nie zawsze pojawiają
się bardzo licznie co roku, choć wiadomo, że w glebie jest mnóstwo ich zarodników przetrwalnikowych. Część tych wyników z lat 2010 – 2021 została opublikowana w języku polskim w czasopiśmie naukowym Progress in Plant Protection:
http://www.progress.plantprotection.pl/download.php?ma_id=4462
Obok obecności zarodników na stanowisku uprawy lub w otoczeniu, dla rozwoju głowni istotna jest pogoda, ale i to,
czy rośliny zostały uszkodzone zarówno przez szkodniki i czynniki pogodowe, jak również zabiegi pielęgnacyjne. Niekiedy trudno znaleźć jedną przyczynę pojawu choroby. Bardzo ważne jest to, o czym się zwykle zapomina, że grzyb Ustilago maydis to mikroorganizm, niewidoczny dla oka ludzkiego, zatem bardzo łatwo może się rozprzestrzeniać na większe
odległości choćby np. z wiatrem. W trakcie wegetacji, gdy uwalniane są miliardy zarodników z narośli, te opadają na
glebę, na inne rośliny rosnące w łanie, a część z nich porywa wiatr i przenosi na inne pola znajdujące się w sąsiedztwie,
niekoniecznie obsiane kukurydzą. Obecnie kukurydza jest tak popularną rośliną, że wszędzie znajdzie się jej plantacje
i zawsze będą takie, które choroba opanuje i skąd zarodniki będą roznoszone po okolicy.
Niewielki pojaw głowni na plantacji nie ma zwykle większego wpływu na plon. To się dzieje wówczas, gdy większa
część kolb zamiast ziarna zawiera narośl grzyba. Zdarzają się sytuacje, że prawie każda kolba ma narośl, ale na to jak
duży będzie ubytek ziarna ma wpływ to, czy grzyb niszczy tylko górne ziarniaki, czy jednak całą kolbę. To jest również
istotne dla producentów kukurydzy kiszonkowej, wszak ziarno to kluczowy surowiec energetyczny. Dodatkowo, duża
liczba narośli może pogarszać parametry kiszonki, w tym jej smakowitość dla zwierząt. Nie ma jednak obaw co do bezpieczeństwa toksykologicznego, gdyż grzyb ten nie wytwarza mykotoksyn, o ile oczywiście nie pojawiły się równolegle
fuzariozy. Rzadko stwierdza się rośliny, które w pełni zamarły na skutek głowni. Jak się pojawiają to zwykle pojedynczo.
Gdy głownia już się pojawiła to nie da się jej bezpośrednio zwalczać. Nie ma na nią preparatów chemicznych, ani
biopreparatów. Można jedynie ograniczać szkodniki, by te nie uszkadzały tkanek, a przez to nie ułatwiały infekcji przez
patogena. Należy zapobiegać przede wszystkim pojawowi pierwszej (wiosennej) generacji choroby przez stosowanie
zapraw nasiennych zarejestrowanych na tą chorobę. Należy pamiętać, że nie każda zaprawa fungicydowa stosowana
odgórnie na materiał siewny ogranicza głownię kukurydzy. Jeżeli na naszym polu pojawiły się narośle głowni, obawiamy
się, że w kolejnym roku grzyb może liczniej się rozwinąć, to na etapie zamawiania materiału siewnego można usługowo
doprawić ziarno dedykowanym preparatem na głownię guzowatą kukurydzy. Aktualnie (2022 r.) do tego celu dostępna jest zaprawa nasienna zawierająca tritikonazol z grupy triazoli. Z uwagi na częste zmiany w dostępności środków
ochrony roślin, za każdym razem trzeba sprawdzić co jest aktualnie dostępne
w rejestrze. Jeżeli jednak wysialiśmy ziarno zaprawione inną substancją czynną,
to niekoniecznie będzie ona działała osłonowo na młode rośliny kukurydzy i je
chroniła przed infekcją zarodnikami główni guzowatej.
W ograniczaniu głowni standardowym działaniem jest oczywiście wdrożenie
zmianowania, tak, aby kukurydza wróciła na dane pole najlepiej po 2-3 latach.
Nie ma tu jednak obawy, że grzyb opanuje roślinę inną niż kukurydza. Trudno to
wykonać w praktyce, ale gdy w okolicy są pola silnie opanowane przez głownię,
to warto w kolejnym roku z dala od nich wysiać kukurydzę, tak aby nie były miejscem pochodzenia zarodników infekcyjnych. Po zbiorze plonu zaleca się dokładne rozdrobnienie resztek pożniwnych i ich wymieszanie z glebą, co części zarodników utrudni infekcję roślin w kolejnym roku. Można również użyć preparatów
przyspieszających rozkład słomy, tak aby szybciej rozłożyły się resztki, na których
mogą znajdować się zarodniki przetrwalnikowe. Rolnicy uprawiający kukurydzę
na ziarno, a zwłaszcza odmiany wpisane do Krajowego rejestru prowadzonego
w COBORU, mogą też sprawdzić jak wypadała w badaniach dana odmiana pod
kątem podatności na głownię. Dzięki temu można wybrać te, które wykazywały
mniejszą podatność. Jak na razie nie ma mowy o całkowitej odporności odmian
na sprawcę tej choroby.
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