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Burak cukrowy
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1Burak cukrowy



Pokrój roślinOpis
•  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.

Bravura
Pod sztandarem słodyczy

Pokrój roślinOpis
• 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 r.

Armesa
Siła plonowania

Wysokość roślin

Liść: ustawienie

Blaszka liściowa: długość

Blaszka liściowa: szerokość

Blaszka liściowa: kolor

Korzeń: pozycja w glebie

Korzeń: długość

Wysokość roślin

Liść: ustawienie

Blaszka liściowa: długość

Blaszka liściowa: szerokość

Blaszka liściowa: kolor

Korzeń: pozycja w glebie

Korzeń: długość

Pokrój roślinOpis
• 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.

Contenta
Pełne zadowolenie

Wysokość roślin

Liść: ustawienie

Blaszka liściowa: długość

Blaszka liściowa: szerokość

Blaszka liściowa: kolor

Korzeń: pozycja w glebie

Korzeń: długość
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nowość

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

parametrach jakościowych
•  posiada bardzo dobre parametry czystości soku
•  jedna z najniższych zawartości azotu α-aminowego
•  nadaje się do wszystkich terminów zbioru

Pokrój roślin

Julius
Imperium plonu

Opis
• odmiana diploidalna w typie normalno-cukrowym (NZ)
• odporna na rizomanię
•  odporna na chwościka burakowego
•  podwyższona odporność na Aphanomyces cochlioides 

oraz mączniaka właściwego 
•  odmiana uzyskuje bardzo dobre plony korzeni i cukru
•  w doświadczeniach wewnętrznych, w Polsce w latach 

2015-2019, odmiana osiągnęła bardzo dobre plony cukru 
(104% wzorca) i wysoką zawartość cukru (101% wzorca)

•   niska podatność na wydawanie pośpiechów
•  odmiana zarejestrowana w Niemczech w 2019 r.

Vanilla
Słodki Plon

Pokrój roślinOpis
• odmiana diploidalna w typie normalno-cukrowym (NZ)
•  odporna na rizomanię
•  wysokie plony korzeni
•  plon cukru powyżej średniej wzorców
•  odmiana wykazuje niską podatność na wydawanie 

pośpiechów
•  odmiana cechuje się niską stratą cukru w melasie
•  wysoka tolerancja na mątwika burakowego
•  bardzo dobre wschody polowe

Fronta
Broni się sama

Wysokość roślin

Liść: ustawienie

Blaszka liściowa: długość

Blaszka liściowa: szerokość

Blaszka liściowa: kolor

Korzeń: pozycja w glebie

Korzeń: długość

Wysokość roślin

Liść: ustawienie

Blaszka liściowa: długość

Blaszka liściowa: szerokość

Blaszka liściowa: kolor

Korzeń: pozycja w glebie

Korzeń: długość

Wysokość roślin

Liść: ustawienie

Blaszka liściowa: długość

Blaszka liściowa: szerokość

Blaszka liściowa: kolor

Korzeń: pozycja w glebie

Korzeń: długość

nowość
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4Burak cukrowy

Pokrój roślinOpis
•  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

Vinnare
Znaczy zwycięzca

Pokrój roślinOpis
•  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)

•  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

Varios
Ponadprzeciętna wydajność cukru

Wysokość roślin

Liść: ustawienie

Blaszka liściowa: długość

Blaszka liściowa: szerokość

Blaszka liściowa: kolor

Korzeń: pozycja w glebie

Korzeń: długość

Wysokość roślin

Liść: ustawienie

Blaszka liściowa: długość

Blaszka liściowa: szerokość

Blaszka liściowa: kolor

Korzeń: pozycja w glebie

Korzeń: długość



Valzer Odmiana konkurencyjna

Pokrój roślin
Wysokość roślin

Liść: ustawienie

Blaszka liściowa: długość

Blaszka liściowa: szerokość

Blaszka liściowa: kolor

Korzeń: pozycja w glebie

Korzeń: długość

Opis
•  odmiana diploidalna w typie normalno-cukrowym (NZ)
•  odporna na rizomanię
•  dobry plon korzeni
•  plon cukru na poziomie średniej wzorców
•  wykazuje niską podatność na wydawanie pośpiechów
•  cechuje się niską stratą cukru w melasie
•  bardzo dobra odporność na chwościka - nr 1 w bada-

niach rejestracyjnych COBORU (2017-2018)
•  bardzo dobre wschody polowe
•  odmiana głęboko zakorzeniona,  

co redukuje straty podczas ogławiania

Valzer
Chwościk już tu nie zatańczy

nowość
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6Burak cukrowy

Otwieramy nowy rozdział odporności na chwościka
Valzer

• nr 1 na chwościka buraka*
• dobry plon technologiczny cukru

• dobry plon korzeni
• bardzo dobre wschody polowe 

• niska podatność na wydawanie pośpiechów

*W doświadczeniach COBORU w latach 2017-2018

Dobre odmiany buraka



Mapowanie mątwika burakowego
– wyniki po 4 latach badań występowania w Polsce.
Wyniki
Rezultaty badań przedstawia załą-
czona mapka (map.1) i tabela (tab.1) 
Stopień porażenia wyrażono w 3 prze-
działach: >500 żywych larw i jaj; 300-
500 oraz <300. Łącznie zbadano 623 
plantacji. Obecność mątwika stwier-
dzono w 78,3% przebadanych prób,  
natomiast wysoką presję oraz prze-
kroczenie progu szkodliwości odnoto-
wano w 28% prób. Warto podkreślić, 
że aż 12,8% przebadanych prób miało 
poziom obecności mątwika powyżej 
1000 żywych larw i jaj.

Przeciwdziałanie i zwalczanie
Z badań wynika, że burak jak i inne 
rośliny zwiększające populację mątwi-
ka burakowego, jak na przykład rzepak, 
brokuł czy kapusta zbyt często wystę-
pują w płodozmianie. Samosiewy po-
zostające na polu po zbiorze rzepaku 
jak również zachwaszczenie plantacji 
niestety również sprzyjają rozwojowi 
mątwika. Najskuteczniejszą metodą 
walki ze szkodnikiem jest stosowanie 
odpowiedniego płodozmianu, w któ-
rym burak cukrowy uprawiany jest na 
danym polu nie częściej, niż co 4 lata. 
Uprawianie odmian roślin mątwikobój-
czych w poplonach jest jak najbardziej 

wskazane. Znaczącą pomocą dla plan-
tatorów uprawiających buraka na gle-
bach silnie zamątwiczonych jest możli-
wość wysiewu odmian tolerancyjnych 
na tego szkodnika np. odmiana Con-
tenta i Fronta z hodowli Hilleshög. 
Mątwik atakuje korzenie tych odmian 
i  mnoży się na nich, jednak nie ogra-
nicza uzyskanych plonów. Poziom 500 
żywych larw i jaj powoduje średnio 
spadek plonu o około 5% stąd bardzo 
ważna jest świadomość o  istniejącym 
zagrożeniu na własnym polu. Badania 
występowania mątwika będą prowa-
dzone przez firmę Hilleshög w  kolej-
nych latach.

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 pożółkłe liście, 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 zlokalizo-
wać miejsca, gdzie jego liczebność jest duża.

Stopień porażenia  
(liczba żywych larw i jaj w 100 ml gleby)

Liczba prób Udział w całkowitej  
ilości prób [%]2019 2018 2017 2016 Razem

> 500 69 25 16 20 130 20,9

300 - 500 9 6 17 12 44 7,1

< 300 88 76 140 145 449 72,1

Razem 166 107 173 177 623

Tabela 1. Wyniki zbadanych prób
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Mapa 1. Występowanie mątwika burakowego w Polsce w latach 2016 – 2019

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

Korzenie buraka w obecności mątwika z charakterystyczną brodą korzeniową

8Burak cukrowy



Zgnilizny na korzeniach buraka cukrowego
– duży problem w 2019 roku

Sprawcą tych chorób jest najczęściej 
grzybopodobny glonowiec Aphano-
myces cochlioides, a niekiedy grzyb 
Rhizoctonia solani. Burak cukrowy 
wykazuje dosyć dużą wrażliwość na 
infekcje siewek i dorosłych korzeni wy-
mienionymi patogenami, co powoduje 
istotne zmniejszenie obsady roślin oraz 
znaczny spadek plonu (o 20-50%).

Występowanie i objawy
Zgorzel siewek buraka cukrowego 
wywołana przez A. cochlioides obja-
wia się przewężeniem i ściemnieniem 
części podliścieniowej młodej rośliny 
(nitkowatość korzeni), która zamiera 
lub rozwija się dalej z silnie zniekształ-
conym korzeniem (fot. 1) o istotnie 
obniżonej jakości przetwórczej. Z kolei 
w drugiej połowie okresu wegetacji na 
korzeniu buraka patogen może spowo-
dować porażenie części wierzchołko-
wej korzenia (fot. 2), ściemnienie tkan-

ki i zgniliznę (zgnilizna wierzchołkowa 
korzenia). A. cochlioides obok bakterii 
z rodzaju Streptomyces uznawany jest 
także za sprawcę parcha pasowego, 
który pojawia się na korzeniu bura-
ka w  formie skorkowacenia i spękań 

wokół środkowej części korzenia. 

Czynniki sprzyjające  
występowaniu zgnilizn
Zawarte w otoczce nasiennej fungicy-
dy chronią nasiona buraka przez krótki 
okres czasu. Ilość substancji aktywnych 
wykorzystywanych do zabezpieczenia 
wschodów uległa ostatnio znacznemu 
ograniczeniu, co nie sprzyja efektywnej 
ochronie roślin, która musi opierać się 
także na stosowaniu odmian odpor-
nych na patogeny. Rozwojowi zgnilizn 
korzeni sprzyjają długo utrzymujące 
się wysokie temperatury i duża wilgot-
ność, a także zaskorupiająca się gle-
ba o  kwaśnym odczynie. Wydłużony 
okres wschodów w nadmiernie ogrza-
nej glebie i tym samym osłabienie dzia-
łania zawartych w otoczce fungicy-
dów, skutkuje intensywnym rozwojem 
A. cochlioides i  większą wrażliwością 
siewek na porażenie zgorzelą. Naj-

bardziej zagrożone 
są zatem uprawy, 
które zostały prze-
siane oraz plantacje 
powstałe z opóź-
nionych/piętrowych 
wschodów. Duży 
wpływ na roz-
przestrzenianie się 
patogenów zgnili-
znowych w  Polsce 
jak i w  Europie ma 

pokaźny udział w  płodozmianach ku-
kurydzy, która poprzez późny zbiór 
utrudnia przywrócenie dobrej struk-
tury gleby oraz rozkład zdrewniałych 
resztek pożniwnych, na których bytują 
patogeny. 

Profilaktyka i zwalczanie
Integrowana ochrona buraka cukro-
wego, która bazuje na racjonalnym 
płodozmianie, dostosowanej do sta-
nowiska technologii uprawy, fitosa-
nitarnych międzyplonach i  doborze 
odmian uwzględniającym nasilone, 
lokalne występowanie agrofagów, 
umożliwia skuteczne zapobieganie 
wielu chorobom, w  tym także po-

wodowanym przez A. cochlioides. 
Profilaktyka chorób wywoływanych 
przez tego patogena musi, poza tym 
opierać się w pierwszej kolejności na 
wczesnym siewie buraka, niwelowa-
niu zaskorupienia gleby i  jej napowie-
trzaniu oraz wapnowaniu. Większość 
odmian buraka cukrowego charakte-
ryzuje się obecnie przynajmniej jedną 
odpornością lub tolerancją na czyn-
niki chorobotwórcze, w tym coraz 
częściej również na A.  cochlioides. 
Stwierdzone częste występowanie na 
plantacjach buraka cukrowego (także 
w 2018 r., tab. 1) objawów porażenia 
powodowanych przez A. cochlioides, 
powinno motywować rolników do 
wykorzystywania w uprawie odmian 
buraka o podwyższonej odporności 
na A. cochlioides. Jest to skuteczne 
rozwiązanie zabezpieczające wysoką 
obsadę i zdrowotność buraka cukro-
wego, przy ograniczonych możliwo-
ściach w zakresie ochrony chemicznej. 
Wśród odmian, które charakteryzują 
się dobrą odpornością na A. cochlio-
ides warto wymienić takie odmiany 
jak: Fronta, Valzer i Vinnare, wyhodo-
wane w firmie Hilleshög. Odmiany te 
w warunkach dużej presji ze strony 
A. cochlioides w 2019 r. nie wykazują 
objawów porażenia. 

Fot. 2 Korzenie buraka cukrowego ze zgniłymi 
końcówkami (przy wyrywaniu często pozostają 
w glebie) z powodu działania A. cochlioides

Fot. 1 Korzenie buraka cukrowego silnie porażone przez A. cochlioides

Próba Miejscowość Powiat Występowanie: + (tak), - (nie)
A. cochlioides R. solani

1 Bedlno kutnowski - -
2 Besko sanocki + -
3 + -
4 Meszno lubelski - +
5 - +
6 Lubiń kościański + -
7 + -
8 Strugi sochaczewski + -
9 + -

10 Srebrzyszcze chełmski - -
11

Zborów kaliski

- +
12 - +
13 + -
14 - -

Tab. 1. Występowanie A. cochlioides i R. solani na porażonych korzeniach buraka cukrowego w 2. 
połowie okresu wegetacji, w wybranych rejonach intensywnej uprawy buraka; badania IHAR-PIB 
Oddział Bydgoszcz 2018 r.

Dr hab. Mirosław Nowakowski, prof. IHAR-PIB
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Preparaty zarejestrowane do ochrony buraka cukrowego przed chwościkiem
Nazwa preparatu Dawka na 1 ha Karencja w dniach

PREPARATY JEDNOSKŁADNIKOWE
Preparaty zawierające epoksykonazol

Cortez 125 SC 1 l 28
Epoksy 125 SC 1 l 35
Raster 125 SC 1 l 35
Rekord 125 SC 1 l 35

Respekto 125 SC 1 l 35
Rubric 125 SC 1 l 35
Safir 125 SC 1 l 28

Slapper 1 l 35
Soprano 125 SC 1 l 28

Preparaty zawierające tebukonazol
Furtado 250 EW 0,8 l 30

Tebu 250 EW 0,8 l 30
Trion 250 EW 0,8 l 30

Preparaty zawierające difenokonazol
Dafne 250 EC 0,4 l 62
Difcor 250 EC 0,36 – 0,4 l 21
Difo 250 SC 0,36 – 0,4 l 21
ILA 250 EC 0,4 l 62

Porter 250 EC 0,4 l 62
Preparaty zawierające tetrakonazol

Bagani 125 ME 0,8 30
Eminent 125 ME 0,8 l 30

Preparaty zawierające tiofanat metylu*
Sintop 500 SC 1,2 l 14
Tiofan 500 SC 1,2 l 14

Tiofanat metylowy 500 SC 1,2 l 14
Tiptop 500 SC 1,2 l 14

Topsin M 500 SC 1,2 l 14
Preparaty zawierające azoksystrobinę

Makler 250 SE 1 l 35
PREPARATY DWUSKŁADNIKOWE

Preparaty zawierające epoksykonazol i fenpropidynę
Spyrale 475 EC 1,0 28

Preparaty zawierające epoksykonazol i fenpropimorf
Duett Star 334 SE 1,0 35

Tango Star 1,0 35
Preparaty zawierające epoksykonazol i piraklostrobinę

Optan 183 SE 0,5 – 1,0 28
Preparaty zawierające difenokonazol i propinokonazol

Armure 0,6 21
Difure Pro EC 0,6 21

Preparaty zawierające epoksykonazol i tiofanat metylu*
Dedal 497 SC 0,5 – 0, 6 l 28

Dubler Mega 497 SC 0,5 – 0, 6 l 28
Duett Ultra 497 SC 0,5 – 0,6 l 28
Dultrex-Pro 497 SC 0,5 – 0,6 l 28

Duo 497 SC 0,5 – 0,6 l 28
Epofanat 497 SC 0,5 – 0,6 l 28
Intizam 497 SC 0,5 – 0,6 l 28
Tandem 497 SC 0,5 – 0, 6 l 28

Preparaty zawierające tetrakonazol i tiofanat metylu*
Matador 303 SE 1,25 – 1,5 l 35

Moderator 303 SE 1,25 – 1,5 l 35
Yamato 303 SE 1,25 – 1,5 l 35

Preparaty zawierające difenokonazol i azoksystrobinę
Amistar Gold 1 l 35

Amistar Gold Max 1 l 35
PREPARATY TRÓJSKŁADNIKOWE

Preparaty zawierające difenokonazol, azoksystrobinę i tebukonazol
Kier 450 SL 1 l 35

* Uwaga! Populacja grzyba Cercospora beticola jest we wszystkich rejonach uprawy buraka silnie uodporniona na tiofanat metylu
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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 pogo-
da (16-20°C, 95% wilgotności), częsta uprawa buraków w zmianowaniu. Zwalczamy 
zalecanymi fungicydami. Wykorzystujemy odmiany o podwyższonej tolerancji.

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 kędzie-
rzawią się i żółkną. Mocno porażone więdną, usychają i obumierają. Rozwojowi choro-
by sprzyjają nadmierne dawki azotu, wysoka wilgotność powietrza przy temperaturze  
od 10°C do 20°C. Stosowanie fungicydów przeciw chwościkowi bardzo mocno ograni-
cza 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 rozwo-
jowej, 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 kształ-
cie (1-6 mm), w środku szare z szeroką ciemną krawędzią. Brzegi liści brązowieją i usy-
chają. Rozwojowi choroby sprzyjają uszkodzenia gradowe i mechaniczne (np. przejaz-
dy sprzętem rolniczym). Stosowanie fungicydów nie wpływa na ograniczenie choroby. 
Choroba ustępuje wraz z rozwojem roślin i suchą pogodą.

Chwościk buraka – Cercospora beticola
Choroba grzybowa. Na liściach widoczne są okrągłe, szare plamy (2-3 mm) z anto-
-cyjanową obwódką, wyraźnie oddzielone od zdrowej tkanki. Przy silnym poraże-
niu 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 powy-
żej 25°C i 100% wilgotność powietrza - ciepłe noce), częsta uprawa w zmianowaniu. 
Choroba gospodarczo bardzo ważna. Powoduje znaczne straty plonu korzeni i zawar-
tości cukru. Zwalczamy zalecanymi fungicydami. Wykorzystujemy odmiany odporne  
na tę chorobę.
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Najważniejsze szkodniki w uprawie buraka cukrowego

Szarek komośnik największe szkody powoduje żerując na siewkach buraka.
Białe samice mątwika, które swoim ciałem przerwały skórkę korzonków,  

są dostrzegalne gołym okiem. 

Dorodna gąsienica błyszczki.
Specyficzne, ciemno obrzeżone uszkodzenie wywołane  

żerowaniem drobnicy burakowej.

Kolonia mszyc na liściach sercowych buraka.Chrząszcze pchełki łatwo rozpoznać po zgrubiałych odnóżach ostatniej pary.

Po rozerwaniu miny można dokładnie przyjrzeć się larwom śmietki.Pędraki w ostatnim roku rozwoju są najbardziej żarłoczne.

Rozklejony liść buraka z widoczną gąsienicą zwójki oraz białym oprzędem.Drutowce pomimo mocnego, chitynowego pancerza są wrażliwe na przesuszenie gleby.
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