Katalog
Burak cukrowy

znowu w Polsce
W dniu 29 września 2017 r. duńska
hodowlano-nasienna ﬁrma DLF
SEEDS z siedzibą w Roskilde przejęła
Dział Nasion Buraków Cukrowych
SYNGENTA AG. Przejęcie dotyczy
wszelkiej działalności na całym
świecie. Ten fakt sprawił, że znowu
wraca do gry marka Hilleshög –
szwedzkiej ﬁrmy nasiennej specjalizującej się w hodowli i sprzedaży
nasion buraka cukrowego.
W roku ubiegłym Hilleshög świętował
110-lecie swojego istnienia, choć jego
produkty są znane polskim rolnikom
dopiero od ok. 40 lat. W 1907 r. w wyniku konsolidacji przemysłu cukrowniczego powstała Szwedzka Spółka
Cukrownicza, która ze względu na
konieczność pozyskania odmian właściwych dla warunków północnej Europy uruchomiła krajowe projekty hodowli odmian i produkcji nasion buraka
cukrowego. Następnie zakupiono farmę o nazwie Hilleshög i wyposażono ją
w najnowsze urządzenia do obróbki,
suszenia i przechowywania nasion –
tak powstała marka Hilleshög. Od
początku działalności ﬁrma specjalizowała się w produkcji wysokiej
jakości nasion buraka cukrowego.
Powoli, lecz skutecznie budowała
swoją pozycję. W efekcie, z małej ﬁrmy
hodowlanej zaopatrującej plantatorów
buraka na południu Szwecji w nasiona,
powstał podmiot o uznanej renomie,
zajmujący czołową pozycję na światowym rynku hodowców odmian i producentów nasion. Hilleshög z sukcesem eksportował swoje produkty do
innych krajów Europy. Obecnie zakład
obróbki nasion, laboratoria oraz siedziba ﬁrmy mieszczą się w budynku
nieczynnej cukrowni Säbyholm. W celu
poprawy jakości reprodukowanych
nasion od kilkudziesięciu lat reprodukcje są prowadzone w sprzyjających
temu warunkach Francji i Włoch.
Na przełomie lat 1960/1970 ﬁrma
wprowadziła na rynek europejski,
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pier wsze w Europie, genetycznie
jednokiełkowe odmiany buraka cukrowego o nazwach: MONOHILL oraz
PRIMAHILL. Pojawienie się tego typu
odmian miało kapitalne znaczenie dla
branży cukrowniczej na całym świecie.
Wzrost popytu na nasiona Hilleshög
w wielu krajach spowodował potrzebę
koordynacji działań marketingowych
oraz sprzedaży nasion. W latach
1977-1988 Hilleshög zaczął tworzyć
własną strukturę sprzedaży nasion na
świecie. Od początków lat 90-tych
rozpoczęła się ekspansja w krajach
Europy Wschodniej i Centralnej: m.in.
w Polsce, Czechach, na Słowacji,
Węgrzech, Ukrainie i w Rosji.
Kontakty Hilleshög z Polską sięgają lat
70-tych ubiegłego wieku, kiedy do
Polski zaczęto sprowadzać nasiona
jednokiełkowej odmiany MONOHILL.
W dalszych latach nawiązana została
współpraca między Hilleshög a polską
hodowlą HBC Kutno. W wyniku tej
współpracy powstała odmiana JANAHILL, a w latach 90-tych odmiana
WIAHILLA. Intensywne komercyjne
kontakty w Polsce rozpoczęły się
w 1991 r. W efekcie tych działań rozpoczęto sprzedaż nasion do Polski
i zapadła decyzja o utworzeniu ﬁrmy
w Polsce. Jednocześnie rejestrowano
w Polsce odmiany z Hilleshög znane
w innych państwach europejskich. Do
legendy przeszły odmiany: Accord,
Hilma, Freja, później Soﬁe, Nobel, Elan
i najsłynniejsze Isolda, Tristan, Ulla,
Jantar, Picasso, a obecnie Alegra i Contenta. W 2002 r. przedstawicielstwo
Hilleshög po połączeniu z Działami
Nasiennymi Warzyw i Kwiatów koncernu Syngenta weszło w skład Syngenta Seeds Sp. z o.o. Historia wejścia
na polski rynek ﬁrmy Hilleshög – sprzedającej nasiona buraków cukrowych –
zatoczyła koło. Dzisiaj możemy stwierdzić, że dzięki przejęciu przez DLF
SEEDS marka Hilleshög wraca do
swoich, ponad stuletnich korzeni!

Dzisiejsze priorytety Hilleshög w hodowli odmian buraka cukrowego to
zwiększanie plonu korzeni i zawartości
cukru w korzeniach, ale coraz większe
znaczenie ma zdrowotność buraków
i ich odporność na choroby. Tworzenie
odmian o większej zawartości cukru,
przy jednoczesnym wprowadzaniu
odporności/tolerancji na choroby jest
trudnym, ale koniecznym zadaniem
hodowli, wychodzącym naprzeciw
oczekiwaniom plantatorów i przemysłu. Na rynku polskim dominują odmiany odporne, głównie na rizomanię
i w dużej części chwościka. Obecnie
priorytetem naszej hodowli jest praca
nad odmianami odpornymi na mątwika
i zgorzele.
Przez lata swojej działalności DLF
SEEDS zbudował pozycję lidera
światowego w segmencie tzw. małych
nasion, szczególnie w sektorze traw
i koniczyn, w którym, w umiarkowanej
streﬁe klimatycznej, ma udział 50%
w Europie i 25% na świecie. Właścicielami DLF SEEDS są producenci nasion traw w Danii. Dzisiaj, ze sprzedażą
w ponad 80 krajach, DLF zajmuje się
hodowlą, produkcją i sprzedażą nasion
traw pastewnych i trawnikowych;
koniczyn, lucerny, buraków pastewnych i ziemniaków. Poprzez przejęcie
działalności w nasionach buraka cukrowego w znakomity sposób uzupełnił
swoje portfolio.

Sprzedaż nasion Hilleshög w Polsce będzie
prowadzona przez DLF SEEDS SP. Z O.O.,
a odpowiedzialny za nią nieprzerwanie
od 1991 r. jest Henryk Stasiak.

Burak cukrowy
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Lista odmian buraków cukrowych

Alegra

Ale gra na plon
Opis

• odmiana diploidalna w typie normalnym (N)

• odporna na rizomanię
• wyrównany i stabilny w latach plon cukru
• odmiana o bardzo dobrej zdrowotności liści – bardzo

wysoka odporność na chwościka burakowego
(w doświadczeniach rejestracyjnych, w opcji bez
ochrony, osiągnęła 103,2 % i 103,8 % wzorca w plonie
technologicznym cukru)
• odmiana zarejestrowana w 2012 roku

Pokrój roślin
Wysokość roślin
Liść: ustawienie
Blaszka liściowa: długość
Blaszka liściowa: szerokość
Blaszka liściowa: kolor
Korzeń: pozycja w glebie
Korzeń: długość

Armesa
Siła plonowania
Opis
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

odmiana diploidalna w typie normalnym (N)
odporna na rizomanię
odmiana odporna na chwościka burakowego
odmiana o najwyższej tolerancji na brunatną plamistość
liści (Ramularia beticola), doświadczenia IfZ 2012-2014
wysoka tolerancja na mączniaka prawdziwego
rekomendowany termin zbioru - październik i listopad
odmiana o najwyższym wyniku w plonie korzeni
(doświadczenie rejestracyjne Niemcy 2012-2014)
wysoki plon technologiczny cukru
wyrównany, kształtny korzeń
odmiana zarejestrowana w Niemczech w 2014 roku

Pokrój roślin
Wysokość roślin
Liść: ustawienie
Blaszka liściowa: długość
Blaszka liściowa: szerokość
Blaszka liściowa: kolor
Korzeń: pozycja w glebie
Korzeń: długość
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Bravura

Pod sztandarem słodyczy
Opis

odmiana diploidalna w typie normalno-cukrowym (NZ)
odporna na rizomanię
wysoki plon cukru
niskie straty przy ogławianiu dzięki nisko ułożonej główce
niska podatność na wydawanie pośpiechów
bardzo wysoka przydatność technologiczna odmiany
dzięki bardzo niskiej zawartości azotu α-aminowego, sodu
oraz potasu
• odmiana zarejestrowana w Polsce w 2017 r.

Pokrój roślin

•
•
•
•
•
•

Wysokość roślin
Liść: ustawienie
Blaszka liściowa: długość
Blaszka liściowa: szerokość
Blaszka liściowa: kolor
Korzeń: pozycja w glebie
Korzeń: długość

Contenta
Pełne zadowolenie
Opis

odmiana w typie normalnym (N)
odporna na rizomanię
wysoka tolerancja na mątwika burakowego
dobry plon technologiczny cukru, zarówno na polach
z mątwikiem jak i bez mątwika
• bardzo wysoki plon korzeni oraz dobra zawartość cukru
• dobrze sprawdza się na suchych stanowiskach
• zarejestrowana w Polsce w 2015 r.
•
•
•
•

Pokrój roślin
Wysokość roślin
Liść: ustawienie
Blaszka liściowa: długość
Blaszka liściowa: szerokość
Blaszka liściowa: kolor
Korzeń: pozycja w glebie
Korzeń: długość

Burak cukrowy

5

Julius
Imperium plonu

Opis

• odmiana w typie normalno-cukrowym (NZ)
• odporna na rizomanię
• zapewnia wysoki plon korzenia o najwyższych

parametrach jakościowych

Pokrój roślin
Wysokość roślin
Liść: ustawienie

• czołowa odmiana w niemieckich doświadczeniach

(IfZ, LNS-R mRmF) 2009 – 2011
pod względem wysokości plonu cukru oraz jakości soku
• posiada bardzo dobre parametry czystości soku
• jedna z najniższych zawartości azotu α-aminowego
• nadaje się do wszystkich terminów zbioru

Blaszka liściowa: długość
Blaszka liściowa: szerokość
Blaszka liściowa: kolor
Korzeń: pozycja w glebie
Korzeń: długość

Sporta
Celny strzał
Opis
•
•
•
•
•
•

odmiana diploidalna w typie normalno-cukrowym (NZ)
bardzo wysoki plon korzeni
wysoka zawartość cukru
stabilny plon cukru
odporna na rizomanię i chwościka burakowego
bardzo dobre wschody polowe

Pokrój roślin
Wysokość roślin
Liść: ustawienie
Blaszka liściowa: długość
Blaszka liściowa: szerokość
Blaszka liściowa: kolor
Korzeń: pozycja w glebie
Korzeń: długość
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Varios

Ponadprzeciętna wydajność cukru
Opis

• odmiana diploidalna w typie normalno-cukrowym (NZ)
• odporna na rizomanię
• odmiana odporna na chwościka buraka (odmiana

nr 1 według niemieckich badań IfZ w latach 2013-2015).

Pokrój roślin
Wysokość roślin
Liść: ustawienie

• wysoki plon technologiczny cukru, posiada doskonałą

kombinację plonu korzeni i zawartości cukru
• wcześnie wchodzi w okres budowania korzenia oraz
magazynowania cukru, nadaje się do wszystkich
terminów zbioru
• odmiana o dobrej jakości technologicznej – zawartość
sodu i potasu poniżej wartości wzorca

Blaszka liściowa: długość
Blaszka liściowa: szerokość
Blaszka liściowa: kolor
Korzeń: pozycja w glebie
Korzeń: długość

ć

oś

w

no

Vinnare
Znaczy zwycięzca

Opis
•
•
•
•
•
•
•

•
•

odmiana zarejestrowana w Polsce w 2018 r.
odmiana diploidalna w typie normalno-cukrowym (NZ)
odporna na rizomanię
plon technologiczny cukru powyżej średniej wzorców
COBORU (doświadczenia rejestracyjne 2016-2017)
dobre plony korzeni
bardzo dobra zawartość cukru
zminimalizowane straty plonu przy ogławianiu dzięki
głębokiemu i równomiernemu zagłębieniu korzeni
w ziemi
odmiana o niskiej podatności na wydawanie
pośpiechów
bardzo dobre parametry jakościowe odmiany - niskie
straty cukru w melasie oraz dobra zawartość cukru
oczyszczonego

Burak cukrowy

Pokrój roślin
Wysokość roślin
Liść: ustawienie
Blaszka liściowa: długość
Blaszka liściowa: szerokość
Blaszka liściowa: kolor
Korzeń: pozycja w glebie
Korzeń: długość
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Dr hab. inż. Edward Wilczewski, mgr Beata Sokół

Wpływ uprawy pasowej (Strip-Till) i międzyplonu ścierniskowego na
właściwości gleby i plonowanie buraka cukrowego
Uprawa pasowa z jednoczesnym
stosowaniem nawozów mineralnych
i siewem nasion uprawianych roślin
staje się w Polsce coraz bardziej
popularna. Wynika to z wielu korzyści
związanych ze stosowaniem tej
technologii, która łączy zalety uprawy
tradycyjnej, orkowej z technologią
uproszczoną. Głębokie spulchnienie
gleby w pasach, w których wysiewane
są nasiona, zapewnia korzystne
warunki do rozwoju korzeni, co ma
szczególne znaczenie dla roślin
okopowych, u któr ych korzenie
spichrzowe są plonem głównym.
Korzystne dla rozwoju systemu
korzeniowego roślin jest również
głębsze umieszczenie nawozów
mineralnych niż w uprawie uproszczonej czy zerowej. Ograniczenie
spulchnienia gleby do wąskich pasów
w sąsiedztwie roślin i pozostawienie
międzyrzędzi w stanie nienaruszonym
to nie tylko zmniejszenie zużycia
paliwa, lecz również ograniczenie
mineralizacji próchnicy glebowej
i zachowanie naturalnej struktury
gleby. Szczególnie korzystne dla
właściwości ﬁzycznych i chemicznych
gleby jest połączenie tej technologii
z mulczowaniem gleby biomasą roślin,
zwłaszcza strączkowych, uprawianych w międzyplonie ścierniskowym.
Przedstawione poniżej wyniki ścisłych
badań polowych, wskazują na duży
potencjał tej technologii w uprawie
buraka cukrowego. Badania wykonano
w 2017 roku, na glebie płowej,
wytworzonej z piasku gliniastego
mocnego, klasy bonitacyjnej IVa,
w Stacji Badawczej w Mochełku, należącej do Wydziału Rolnictwa i Biotechnologii UTP w Bydgoszczy. Ocenę
efektywności uprawy pasowej buraka
cukrowego pr zeprowadzono na
poletkach z mulczem międzyplonu
ścierniskowego (groch siewny i wyka
siewna) oraz na poletkach bez międzyplonu. W uprawie buraka stosowano
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Fot. 1. Stan roślin 8 sierpnia 2017 roku.

nawożenie mineralne w ilości [kg/ha]
160 N, 110 P 2 O 5 oraz 195 K 2 O.
Ponadto wraz z ochroną chemiczną
roślin, stosowano nawozy mikroelementowe, Insol 4 i Insol B w dawkach
po 1 dm³/ha. W obydwu wariantach
efekty uprawy pasowej, porównywano
z poletkami kontrolnymi, na których
uprawę roli pod buraki przeprowadzono metodą tradycyjną, obejmującą
orkę przedzimową, wykonaną 11
listopada 2016 roku oraz zespół upraw
wiosennych, wykonywanych agregatem uprawowym, składającym się
z kultywatora i wału strunowego.
Uprawę pasową gleby z jednoczesną
aplikacją części nawozów mineralnych
(50 kg/ha N) i siewem punktowym
wykonano agregatem konstrukcji
Macieja Czajkowskiego.
W badaniach wykorzystano odmianę
uprawną Contenta z hodowli Hilleshög
która charakteryzuje się tolerancją na
mątwika burakowego. Plony korzeni
tej odmiany uzyskiwane przez
COBORU w latach 2013-2016 były
o 4,5% wyższe od wzorca. Nasiona
buraka wysiewano 11 kwietnia,
w ilości 12,3 szt. /m². Z uwagi na
niesprzyjające warunki termiczne,
wschody roślin były opóźnione
i zakończyły się dopiero po 5 tygodniach od siewu. Uprawa pasowa
umożliwiła uzyskanie wyższej obsady
roślin po wschodach niż uprawa
tradycyjna (orkowa). Różnice były
szczególnie duże (15,3%) na poletkach
bez międzyplonu (Wykres 1).

Na poletkach z uprawą pasową
stwierdzono w okresie kiełkowania
buraka cukrowego wyższą, niż na
poletkach z uprawą tradycyjną,
wilgotność gleby w otoczeniu wysiewanych nasion (Wykresy 2 i 3). Różnice te były szczególnie duże w obiektach z międzyplonem ścierniskowym,
w któr ych w obydwu terminach
pomiaru (7 i 14 dni po siewie) stwierdzono o ok. 3 punkty procentowe
wyższą wilgotność łoża siewnego po
zastosowaniu uprawy pasowej.
W obiektach bez międzyplonu tylko
w drugim terminie pomiaru stwierdzono wyraźną różnicę, na korzyść
uprawy pasowej (Wykres 3).

Wykres 1. Obsada buraka cukrowego po
wschodach [szt./m2]

Wykres 3. Wilgotność gleby 14 dni po siewie
buraka [%]
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Wykres 2. Wilgotność gleby 7 dni po siewie
buraka [%]
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Warunki pogodowe, występujące
latem 2017 roku, sprzyjały tworzeniu
dużej masy korzeni spichrzowych
b u ra ka c u k rowe g o ( Wy k re s 4 ) .
W przeprowadzonym doświadczeniu
wynosiły one średnio 99,8 t /ha.
Zarówno na poletkach z międzyplonem ścierniskowym jak i na
poletkach kontrolnych plon korzeni
uzyskany po zastosowaniu uprawy
pasowej był o blisko 10% wyższy niż
po zastosowaniu uprawy tradycyjnej.
Międzyplon ścierniskowy przyczynił
się do zwiększenia plonu korzeni
spichrzowych o 5,6%. Plon liści buraka

cukrowego uprawianego w technologii
uprawy pasowej był średnio o 12,6%
mniejszy niż po zastosowaniu uprawy
tradycyjnej. Szczególnie duże różnice
pod względem tej cechy stwierdzono
na poletkach bez międzyplonu ścierniskowego (Wykres 5). Plon liści
stanowił średnio 66,4% plonu korzeni.
Bardzo silny, dodatni wpływ na masę
liściową buraka cukrowego wywarł
międzyplon ścierniskowy, któr y
przyczynił się do zwiększenia plonu
liści o 11,2% na poletkach z uprawą
tradycyjną i aż o 28,2% na poletkach
z uprawą pasową.

Wykres 4. Plon korzeni buraka cukrowego
[t/ha]

Wykres 6. Plon technologiczny cukru [t/ha]
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Wykres 5. Plon liści buraka cukrowego [t/ha]
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Wykres 7. Zawartość azotu alfa-aminowego
w korzeniach buraka cukrowego [mmol/kg]
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Plon technologiczny cukru był zależny
zarówno od technologii uprawy roli jak
też od zastosowania międzyplonów
ścierniskowych (Wykres 6). Po zastosowaniu technologii uprawy pasowej,
był on większy średnio o 1,6 t/ha niż
w uprawie tradycyjnej. Ponadto, międzyplon ścierniskowy miał dodatni
wpływ na plon technologiczny cukru,
zwłaszcza w technologii uprawy
pasowej. Technologia uprawy w niewielkim stopniu wpływała na zawartość azotu alfa-aminowego (Wykres
7). Silny wpływ na ten parametr
wywierał międzyplon ścierniskowy,
któr y niezależnie od stosowanej
technologii uprawy roli przyczynił się
do wyraźnego zwiększenia zawartości
tego niepożądanego składnika.
Przedstawione wyniki potwierdzają,
znany z wcześniejszych badań prowadzonych w Polsce i w Niemczech,
korzystny wpływ technologii uprawy
pasowej na plon korzeni buraka
cukrowego. Był on związany między
i n n y m i z p o p r a wą w ł a ś c i wo ś c i
ﬁzycznych gleby w otoczeniu wysiewanych nasion. Rośliny na poletkach z uprawą pasową rozwijały się
bardziej dynamicznie i o 9 dni wcześniej obser wowano fazę zakr ycia
międzyrzędzi przez rozety liściowe.
Przedstawione badania będą kontynuowane w kolejnych sezonach wegetacyjnych.

Zestaw do uprawy pasowej firmy CZAJKOWSKI

Burak cukrowy
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Mątwik burakowy – wyniki po 2 latach badań występowania w Polsce
Mapa 1. Występowanie mątwika burakowego w Polsce

Mątwik burakowy
(Heterodera schachtii)

Mątwik buraka to jeden z najgroźniejszych szkodników buraka cukrowego. O obecności mątwika burakowego na polu najlepiej świadczy
szybka utrata turgoru przez liście
w słoneczne dni, nawet przy wysokiej
wilgotności gleby. Zaatakowane
rośliny bardzo łatwo jest wyrwać
z gleby, mają też pożółkle liści, co
świadczy o ich niedożywieniu. Porażona roślina wytwarza dużo korzeni
bocznych, przez co tworzy się tzw.
„broda korzeniowa”. Populacja mątwika buraka nigdy nie zasiedla pola
równomiernie. Najczęściej szkodnik
występuje placowo, dzięki czemu
łatwo zlokalizować miejsca, gdzie jego
liczebność jest duża.
Metodyka

W celu rozpoznania stopnia zamątwiczenia gleby w latach 2016 i 2017
poddano analizie próbki gleby pobrane
z wytypowanych wcześniej plantacji,
na których burak cukrowy uprawiany
b y ł w ro k u p o p r ze d n i m . Pró b y
pobierano w I połowie roku. Ze względu na kilkudziesięcio hektarowe
powierzchnie działek próbki pobierano
według uproszczonego schematu tj.
przechodząc przez środek pola prostopadle do kierunku uprawy. Próbki
pojedyncze pobierano przy pomocy
laski Egnera, co około 20-30 metrów.
Ilość próbek pojedynczych zależała od
kształtu pola. Pobraną glebę dokładnie
mieszano i do analiz przeznaczono
próbkę średnią o masie ok. 1,0–1,5 kg.

Legenda
! Przekroczony próg szkodliwości
(powyżej 500 żywych jaj larw H. schachtii / 100 g gleby)
! Wysoka presja
(od 300 do 500 żywych jaj larw H. schachtii / 100 g gleby)
! Niska presja (mniej niż 300 żywych jaj larw H. schachtii / 100 g gleby)
lub brak występowania
Mapa została opracowana w oparciu o wyniki badań próbek glebowych
pobranych w latach 2016 - 2017 i przebadanych w Terenowej Stacji
Doświadczalnej IOR-PIB w Toruniu

Charakterystyczne cysty na korzeniach buraka cukrowego
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Wyniki

Rezultaty badań przedstawia załączona mapka (Map.1) i tabela (Tab.1).
Stopień porażenia wyrażono w 3
przedziałach: >500 żywych larw i jaj;
300-500 oraz <300. Łącznie zbadano
350 prób. Obecność mątwika stwierdzono w 70,9 % przebadanych prób
natomiast wysoką presję oraz przekroczenie progu szkodliwości odnotowano w 18,8% prób.
Należy wyraźnie podkreślić, że przy
opisanym sposobie poboru próbek,
liczebność populacji mątwika powyżej
500 larw i jaj w 100 g gleby wskazuje
na bardzo silne zamątwiczenie pola.
Jak wspomniano wyżej mątwik występuje na polu najczęściej nierów-

nomiernie, placowo. Przy wykonaniu
kilkudziesięciu pojedynczych nakłuć
wędrując przez środek pola prostopadle do kierunku uprawy można
wielokrotnie traﬁć na bardzo niską
zawartość mątwika, a tylko w nielicznych przypadkach na wysoką, tj. punkt
jego placowego występowania. Stąd
też średni wynik analiz może być
niejednokrotnie bardzo silnie zaniżony.
Dlatego, gdy średnia zawartość szkodnika plasuje się powyżej 500 larw i jaj
w 100 g gleby miejscowo można
spodziewać się liczebności o wiele
wyższych. Podobnie, przekroczenie
progu 300 jaj i larw w 100 g gleby
powinno wzbudzać niepokój właściciela pola.

Tabela 1. Wyniki zbadanych prób
Stopień porażenia (liczba żywych
larw i jaj w 100 ml gleby)

2017

2016

Razem

Udział w
całkowitej ilości
prób [%]

> 500

16

20

36

10,3

300 - 500

17

12

29

8,3

< 300

140

145

285

81,4

Razem

173

177

350

Liczba prób

Przeciwdziałanie i zwalczanie

Z badań wynika, że burak jak i inne
ro ś l i n y zw i ę ks z a j ą c e p o p u l a c j ę
mątwika burakowego, jak na przykład
rzepak, zbyt często występują w płodozmianie. Zatem najskuteczniejszą
metodą walki ze szkodnikiem jest
stosowanie odpowiedniego płodozmianu, w którym burak cukrowy
uprawiany jest na danym polu nie
częściej, niż co 4 lata. Uprawianie
odmian roślin mątwikobójczych w poplonach jest jak najbardziej wskazane.
Znaczącą pomocą dla plantatorów
uprawiających buraka na glebach silnie
zamątwiczonych jest możliwość wysiewu odmian tolerancyjnych na tego
szkodnika np. odmiana Contenta
z hodowli Hilleshog. Mątwik atakuje
korzenie tych odmian i mnoży się na
nich, jednak nie ogranicza uzyskanych
plonów.
Mapowanie występowania mątwika
będzie prowadzone w kolejnych
latach.

Korzenie buraka w obecności mątwika z charakterystyczną brodą korzeniową

Burak cukrowy
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Dr hab. Mirosław Nowakowski, prof. IHAR-PIB

Stosowanie odmian tolerancyjnych na mątwika burakowego,
a plonowanie buraka cukrowego i rozwój populacji nicienia w glebie
Koncentracja produkcji buraka cukrowego w pobliżu cukrowni oraz
niewłaściwe zmianowanie przyczyniają się do wzrostu zagrożenia dla
uprawy ze strony wielu groźnych
agrofagów, a zwłaszcza mątwika burakowego (Heterodera schachtii)
(fot.1). Szukając rozwiązania tego
problemu przeprowadzono w Oddziale IHAR-PIB w Bydgoszczy doświadczenie polowe porównujące efekty
plonotwórcze i ﬁtosanitarne uprawy

nowych odmian buraka cukrowego
tolerancyjnych na nicienie oraz odmian
nietolerancyjnych, na poletkach jednolicie i silnie zasiedlonych przez
mątwika burakowego. Badania wykonano w kesonach (minipoletka) doświadczalnych o powierzchni 1 m²,
wypełnionych do głębokości 40 cm
czarną ziemią kujawską. W próbach
gleby (100 g s.m.) pobranych wiosną
podczas zakładania doświadczenia
stwierdzono średnio na poszcze-

Fot.1. W środkowym pasie pola odmiana wrażliwa na porażenie przez
mątwika burakowego (12 rzędów roślin przewiędnietych),
a z lewej i prawej strony odmiany tolerancyjne
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gólnych obiektach od 900 do 3300 jaj
i larw mątwika. Aby ocenić jak zmieniła
się po 6 miesiącach uprawy buraka
liczebność populacji nicienia w glebie
pobrano ponownie próby gleby
w drugiej dekadzie października, przy
zbiorze. Oceniono efekty uprawy
7 odmian buraka cukrowego tolerancyjnych na nicienia (w tym odmiany
Contenta i 6 odmian oznaczonych
symbolami D, L, M, P, T i O) oraz
2 odmian nietolerancyjnych w typie NC

(oznaczonych symbolami S i E).
Odmiany nietolerancyjne w odniesieniu do odmian tolerancyjnych wydały
istotnie mniejsze plony korzeni i cukru
technologicznego oraz odznaczały się
istotnie niższą zawartością cukru,
a także znacznie mniejszą zawartością
N-α-NH2 i potasu (tab. 1).
Najmniej namnażały populację mątwika w glebie odmiany tolerancyjne T
i P (odpowiednio o 47,1% i 80,3%),
a najsilniej - odmiany nietoleracyjne E
i S (o 293,5 i 251,6%) (rys.1). Odmiana
Contenta oraz odmiany D i L przyczyniły się do rozwoju nicieni w średnim
nasileniu. Biorąc pod uwagę wysokość
technologicznego plonu cukru możli-

wego do uzyskania w warunkach
znacznego zasiedlenia gleby przez
mątwika, najlepsze efekty wykazano
po uprawie odmian Contenta i M
(odpowiednio 11,57 i 11,61 t ha-1).
Analiza parametrów jakości technologicznej w grupie odmian tolerancyjnych ujawniła, że najwyższymi zawartościami cukru charakteryzowały się
o d m i a n y Co n t e n t a i O ( 1 6 , 4 6 %
i 16,52%), a pod względem niskiej
zawartości melasotworów (N-α-NH2,
K i Na) wyróżniały się odmiany
Contenta i L.

H. schachtii wytworzyły mniejsze
plony:
• korzeni o 11,4%,
• cukru technologicznego o 13,0%
• oraz odznaczały się niższymi
zawartościami cukru o 2,9% z %,
N-α-NH2 o 17,3% i K o 12,1%.
Uzyskane wyniki badań potwierdzają
w pełni celowość stosowania odmian
tolerancyjnych na stanowiskach ze
znacznym zamątwiczeniem. Ilość
takich stanowisk systematycznie
wzrasta, co wykazał monitoring
występowania mątwika burakowego
prowadzony przez rolnicze instytuty
naukowe i ﬁrmy hodowlano-nasienne
na terenie Polski.

W następstwie badań stwierdzono, że
odmiany nietolerancyjne w porównaniu do odmian tolerancyjnych na

Tab. 1. Plony i jakość technologiczna odmian buraka cukrowego tolerancyjnych (Contenta, D, L, M, P, T i O) i nietolerancyjnych (S i E) na mątwika
burakowego uprawianych w warunkach zasiedlenia gleby przez nicienia Heterodera schachtii
Plon [t/ha]

Obsada
buraków
[tys./ha]

korzeni

cukru
technicznego

Contenta

123

80,7

D

118

L

Zawartość [mmol/1000g]

liści

Zawartość
cukru
[%]

K

Na

N-α-NH2

11,57

42,0

16,46

44,6

2,8

22,5

78,3

10,98

43,1

16,25

46,5

3,1

24,4

120

79,5

11,10

44,6

16,17

47,2

2,9

21,2

M

120

83,0

11,61

45,2

16,24

48,3

3,3

22,5

P

118

80,8

11,45

42,7

16,35

45,6

3,1

23,1

T

120

81,3

11,37

43,4

16,28

47,4

3,4

26,6

O

120

78,9

11,30

42,5

16,52

46,0

2,8

25,7

S

123

69,5

9,69

38,8

15,91

40,3

2,9

19,8

E

118

72,8

10,04

39,7

15,79

41,5

3,0

19,4

NIR (0.05)

n.i.

1,7

0,26

1,6

0,17

1,6

0,2

1,6

Odmiana

Rys. 1. Wpływ uprawy tolerancyjnych (Contenta, D, L, M, P, T i O) i nietolerancyjnych (S i E) na mątwika burakowego odmian buraka cukrowego oraz
czarnego ugoru (Czu) na liczebność populacji mątwika burakowego (Heterodera schachtii) w glebie
Przyrost / ubytek jaj i larw w 100g gleby w %

300

293,5
251,6

200
149,6
100

105,1

92,3

103,4

135,7
80,3

47,1

26,2

0
-11,9
-100

Contenta

D
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M

P

T

O

S

E

Czu
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Choroby buraka cukrowego
Brunatna plamistość liści – Ramularia beticola

Choroba grzybowa. Na liściach widoczne nieregularne, jasnobrązowe plamy (5-10 mm)
o niewyraźnej brązowej krawędzi. Plamy łączą się przy postępującym porażeniu. Liście
usychają i powodują pękanie obumarłej tkanki. Wygląd głowy buraka podobny do ananasa
- ciągłe tworzenie nowych liści. Rozwojowi choroby sprzyja wilgotna pogoda (16-20 °C,
95% wilgotności), częsta uprawa buraków w zmianowaniu. Zwalczamy zalecanymi
fungicydami. Wykorzystujemy odmiany o podwyższonej tolerancji.
Chwościk buraka – Cercospora beticola

Choroba grzybowa. Na liściach widoczne są okrągłe, szare plamy (2-3 mm) z antocyjanową
obwódką, wyraźnie oddzielone od zdrowej tkanki. Przy silnym porażeniu plamy się łączą.
Liście szybko usychają. Choroba postępuje od liści zewnętrznych do wewnętrznych. Głowa
buraka podobna do ananasa (ze względu na tworzenie nowych liści). Rozwojowi choroby
sprzyja wilgotna i ciepła pogoda (temperatura powyżej 25 °C i 100% wilgotność powietrza
- ciepłe noce), częsta uprawa w zmianowaniu. Choroba gospodarczo bardzo ważna.
Powoduje znaczne straty plonu korzeni i zawartości cukru. Zwalczamy zalecanymi
fungicydami. Wykorzystujemy odmiany odporne na tą chorobę.
Rizomania – Beet Necrotic Yellow Vein Virus /BNYVV/

Choroba wirusowa. Buraki więdną placowo, liście są małe i wąskie, przebarwione
jasnozielono, posiadają długie ogonki. Na korzeniach tworzy się gęsta, ciemna broda.
Widoczne przebarwienie wiązek przewodzących. Rozwojowi i przenoszeniu choroby
sprzyjają złe warunki powietrzno-wodne, wysokie temperatury oraz stosowany sprzęt
rolniczy. Choroba gospodarczo bardzo groźna. Skuteczną metodą walki jest stosowanie
powszechnie dostępnych odpornych odmian.
Rdza buraka – Uromyces betae

Choroba grzybowa. Na powierzchni liści środkowych i zewnętrznych widoczne są
rdzawobrązowe krostki (1 mm), a później rdzawobrązowy nalot. Młode liście kędzierzawią
się i żółkną. Mocno porażone więdną, usychają i obumierają. Rozwojowi choroby sprzyjają
nadmierne dawki azotu, wysoka wilgotność powietrza przy temperaturze od 10 do 20 °C.
Stosowanie fungicydów przeciw chwościkowi bardzo mocno ogranicza również rozwój
rdzy.
Mączniak prawdziwy buraka – Erysiphe betae

Choroba grzybowa. Na wierzchniej powierzchni, szczególnie na liściach środkowych
i zewnętrznych, widoczne są szarobiałe krostki łączące się w późniejszej fazie rozwojowej,
tworząc mączysty nalot. Czasem porażenie występuje na spodniej stronie liścia. Przy
silnym porażeniu liście żółkną i więdną. Rozwojowi choroby sprzyjają: wysokie
temperatury, niski poziom opadów, duże wahania temperatur między dniem a nocą, rosa
oraz wysokie dawki nawozów azotowych. Istotne straty w plonach jedynie lokalnie.
Stosowane powszechnie fungicydy skutecznie ograniczają rozwój tej choroby.
Bakteryjna plamistość liści – Pseudomonas syringae

Choroba bakteryjna. Na liściu widoczne ciemne plamy i nekrozy o nieregularnym kształcie
(1-6 mm), w środku szare z szeroką ciemną krawędzią. Brzegi liści brązowieją i usychają.
Rozwojowi choroby sprzyjają uszkodzenia gradowe i mechaniczne (np. przejazdy
sprzętem rolniczym). Stosowanie fungicydów nie wpływa na ograniczenie choroby.
Choroba ustępuje wraz z rozwojem roślin i suchą pogodą.
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Najważniejsze szkodniki w uprawie buraka cukrowego

Białe samice mątwika, które swoim ciałem przerwały
skórkę korzonków, są dostrzegalne gołym okiem.

Uszkodzenia liści wywołane żerowaniem chrząszczy
ryjkowcowatych.

Drutowce pomimo mocnego, hitynowego pancerza są
wrażliwe na przesuszenie gleby.

Rozklejony liść buraka z widoczną gąsienicą zwójki oraz
białym oprzędem.

Pędraki w ostatnim roku rozwoju są najbardziej
żarłoczne.

Po rozerwaniu miny można dokładnie przyjrzeć się
larwom śmietki.

Chrząszcze pchełki łatwo rozpoznać po zgrubiałych
odnóżach ostatniej pary.

Kolonia mszyc na liściach sercowych buraka.

Specyficzne, ciemno obrzeżone uszkodzenie wywołane
żerowaniem drobnicy burakowej.

Dorodna gąsienica błyszczki.

Burak cukrowy
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