Katalog
Burak cukrowy

Odmiany o podwyższonej
odporności na zgnilizny

Attut

2

Fronta

Valzer

Vanilla

Vinnare

Burak cukrowy

3

N

Armesa

NZ

NZ

N

N

NZ

NZ

N

NZ

NZ

nowość

Bravura

Contenta

Fronta

Julius

Vanilla

Valzer

Varios

Vinnare

Attut

Typ

Odmiana

wrzesień

październik

Zalecany termin zbioru

Lista odmian buraków cukrowych

listopad











Brunatna
plamistość
liści







Mątwik
burakowy

 - średnia  - wysoka  - bardzo wysoka














 







Mączniak
prawdziwy

Tolerancja

 













Aphanomyces
cochlioides

 



 








Chwościk

Rizomania

Odporność

Fronta

Odmiana, która broni się sama

Opis

Pokrój roślin

• odmiana diploidalna w typie normalno-cukrowym (NZ)
• odporna na rizomanię i chwościka burakowego
•	wysoka tolerancja na mątwika burakowego
•	podwyższona odporność na zgnilizny korzeni
powodowane przez Aphanomyces cochlioides
•	wysoki plon korzeni
•	najwyższy plon technologiczny cukru pośród odmian
mątwikowych w badaniach IHAR w roku 2020
•	odmiana wykazuje niską podatność na wydawanie
pośpiechów
•	odmiana cechuje się niską stratą cukru w melasie
•	bardzo dobre wschody polowe

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

Technologiczny plon cukru odmian mątwikowych i standardowych
w warunkach zasiedlenia gleby przez mątwika burakowego.
Doświadczenie IHAR w 2020 r.
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Odmiany z tolerancją na mątwika burakowego
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Odmiany standardowe

Dobre odmiany buraka

Dobre odmiany buraka

Fronta

Odmiana, która broni się sama
• tolerancja na mątwika burakowego
• odporność na rizomanię i chwościka burakowego
• podwyższona odporność na zgnilizny korzeni
powodowane przez Aphanomyces cochlioides
• najwyższy plon technologiczny cukru w badaniach
IHAR w roku 2020
• wysoka odporność na wydawanie pośpiechów

Burak cukrowy
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Valzer

Chwościk już tu nie zatańczy

Opis
• odmiana diploidalna w typie normalno-cukrowym (NZ)
• bardzo dobra odporność na chwościka - nr 1
w badaniach rejestracyjnych COBORU (2017-2018)
• 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 dobre wschody polowe
• odmiana głęboko zakorzeniona, co redukuje straty
podczas ogławiania

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

Valzer
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Odmiana konkurencyjna

Dobre odmiany buraka

Valzer

Otwieramy nowy rozdział odporności na chwościka
• nr 1 na chwościka buraka w doświadczeniach COBORU
w latach 2017-2018
• dobry plon technologiczny cukru
• dobry plon korzeni
• bardzo dobre wschody polowe
• niska podatność na wydawanie pośpiechów
Burak cukrowy
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Armesa
Siła plonowania

Opis

• odmiana diploidalna w typie normalnym (N)
• odporna na rizomanię
• odmiana odporna na chwościka burakowego
• odmiana o podwyższonej tolerancji na brunatną plamistość liści (Ramularia beticola)
• 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

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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Attut

Odmiana z atutami

Opis
•
•
•
•
•
•
•
•

odmiana diploidalna w typie NZ
odporna na rizomanię
tolerancyjna na mątwika burakowego
podwyższona odporność na zgorzel korzeni (Aphanomyces
cochlioides) i zgorzel siewek (Fusarium oxysporum), mączniak prawdziwy, rdzę, alternariozę i Stemhylium beticola
plon technologiczny cukru powyżej średniej wzorców
w doświadczeniach rejestracyjnych COBORU 2019-2020
odmiana uzyskuje stabilne parametry plonowania
zarówno w suchych jak i wilgotnych latach
bardzo wysoka odporność na wydawanie pośpiechów
odmiana rekomendowana także na wczesny zbiór,
już od połowy września

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

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.
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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

Julius
Imperium plonu

Opis

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

Vanilla
Słodki Plon

Opis

• odmiana diploidalna w typie normalno-cukrowym (NZ)
• odporna na chwościka burakowego i rizomanię
• podwyższona odporność na zgnilizny (Aphanomyces
cochlioides) oraz mączniaka prawdziwego
• odmiana uzyskuje bardzo dobre plony korzeni i cukru
• wysoki wigor nasion
• niska podatność na wydawanie pośpiechów
• odmiana zarejestrowana w Niemczech w 2019 r.

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

Pokrój roślin

• odmiana diploidalna w typie normalno-cukrowym (NZ)
• odporna na rizomanię
• odmiana odporna na chwościka buraka (odmiana
nr 1 według niemieckich badań IfZ w latach 20132015)
• 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

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

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

Chwościk burakowy
– zapobieganie i zwalczanie.
Problem z chwościkiem burakowym nie
zmniejsza się a wręcz narasta. Dzieje
się tak przede wszystkim ze względu
na brak nowych substancji chemicznych
do ochrony przed chwościkiem. Przez
wiele lat stosowanie tych samych fungicydów, często bezpośrednio po sobie
w jednym sezonie wegetacyjnym, doprowadziło do wystąpienia odporności
grzyba Cercospora beticola wywołującego chwościk na większość substancji
chemicznych.
Szereg czynników jak region kraju (różne warunki klimatyczne), płodozmian,
termin zbioru oraz odporność grzyba
na fungicydy wpływa na konieczność
podejmowania zróżnicowanej walki
z chwościkiem. Szczególnie region południowy kraju jest narażony na silną
presję chwościka, gdzie choroba pojawia
się znacząco szybciej i plantacje buraka wymagają większej liczby zabiegów
ochronnych - w sprzyjających latach nawet do czterech w sezonie.
Pierwszy zabieg ochronny należy bezwzględnie wykonać natychmiast po wystąpieniu pierwszych objawów infekcji

bądź przed przewidywanym wystąpieniem objawów. Ten drugi termin szczególnie wskazany w południowych rejonach kraju. W pierwszym zabiegu można
zastosować jednoskładnikowy fungicyd
zawierający substancję czynną z grupy
triazoli. Przy zabiegu spóźnionym warto
sięgnąć po preparat dwuskładnikowy.
Kolejny zabieg, o ile warunki sprzyjają
rozwojowi choroby, należy wykonać nie
później niż trzy tygodnie po poprzednim, stosując fungicyd zawierający inne
substancje czynne niż użyto wcześniej.
Tę samą zasadę stosujemy w przypadku zabiegu trzeciego. Przy stosowaniu
ostatniego zabiegu należy pamiętać, by
przerwa pomiędzy ostatnim zabiegiem
a zbiorem korzeni była nie krótsza niż
okres karencji obowiązujący dla zastosowanego fungicydu. Należy na to zwrócić
uwagę ponieważ w przypadku niektórych fungicydów okres ten może być bardzo długi i wynosić nawet 62 dni.
Duży komfort w walce z chwościkiem
daje wysiewanie odmian buraka z odpornością na chwościka. Odmiany takie
są atakowane nieco później od standardowych, a choroba początkowo rozwija

się wolniej. Z oferty Hilleshog są to takie
odmiany jak Valzer, Vanilla, Fronta i Varios.
W ostatnich latach do ochrony buraków
przeciwko chwościkowi, z dobrymi rezultatami, testuje się wykorzystanie miedzi.
Najlepszym rozwiązaniem jest równoczesne stosowanie do zabiegów ochronnych fungicydów i miedzi. Zwłaszcza
do drugiego i kolejnych zabiegów oraz
do spóźnionego pierwszego. Dodatek miedzi powoduje powierzchniowe
zniszczenie grzyba bez względu na jego
ewentualne odporności na fungicydy systemiczne. W ten sposób znacząco ogranicza się możliwości rozprzestrzeniania
się form odpornych. Jednocześnie miedź
znacząco podnosi skuteczność ochronną zabiegu. W tej chwili niestety nie ma
zarejestrowanych miedziowych środków
ochrony roślin w buraku cukrowym ale
można wykorzystywać synergizm działania fungicydu i miedziowego nawozu
dolistnego typu Plonuran płynny. Coraz częściej do każdego zabiegu dodaje
się adjuwant olejowy, który zwiększa
wchłanianie i szybkość przemieszczania
się substancji chemicznej w roślinie.

Poniżej rekomendujemy kilka wariantów ochrony chemicznej przed
chwościkiem burakowym.
Pierwszy wariant – 2 zabiegi
I zabieg - Kier 450 S.C. w dawce 1 l/ha
II zabieg – Duett Star 334 SL w dawce 1l/ha + Plonuran płynny w dawce 1,5 l/ha
Drugi wariant – 2 zabiegi
I zabieg - Amistar Gold Max w dawce 1 l/ha
II zabieg – Spyrale 475 EC w dawce 1l/ha + Plonuran płynny w dawce 1,5 l/ha
Trzeci wariant – 3 zabiegi
I zabieg – Optan 183 SE w dawce 1 l/ha
II zabieg – Duett Star 334 SL w dawce 1l/ha + Plonuran płynny w dawce 1,5 l/ha
III zabieg – Spyrale 475 EC w dawce 1l/ha + Plonuran płynny w dawce 1,5 l/ha
Czwarty wariant – 3 zabiegi
I zabieg – Kier 450 S.C. w dawce 1 l/ha
II zabieg – Duett Star 334 SL w dawce 1l/ha + Plonuran płynny w dawce 1,5 l/ha
III zabieg – Spyrale 475 EC w dawce 1l/ha + Plonuran płynny w dawce 1,5 l/ha
Piąty wariant – 4 zabiegi
I zabieg – Porter 250 S.C. w dawce 0,5 l/ha
II zabieg – Skymaster 280 S.C. w dawce 1 l/ha+ Plonuran płynny w dawce 1,5 l/ha
III zabieg – Duett Star 334 SL w dawce 1l/ha + Plonuran płynny w dawce 1,5 l/ha
IV zabieg - Spyrale 475 EC w dawce 1l/ha + Plonuran płynny w dawce 1,5 l/ha

Burak cukrowy
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Mapowanie mątwika burakowego

- wyniki po 5 latach badań prowadzonych w całym kraju
Przez 5 lat prowadzenia testów, przebadaliśmy 830 plantacji na obszarze całego kraju. Próbki do badań pobieraliśmy ze wszystkich regionów charakterystycznych dla uprawy buraka cukrowego. Wyniki jednoznacznie wskazują na
wysoką obecność mątwika burakowego oraz potrzebę poprawy płodozmianu i korzystania z odmian z tolerancją na
mątwika burakowego.

Wyniki

Rezultaty badań przedstawia załączona mapka (map.1) i tabela (tab.1).
Stopień porażenia wyrażono w 3 przedziałach: >500 żywych larw i jaj; 300500 oraz <300. Łącznie zbadano 830
plantacji. Obecność mątwika stwierdzono w 67,7 % przebadanych prób,
natomiast wysoką presję oraz przekroczenie progu szkodliwości odnotowano w 29,9% prób. Warto podkreślić,
że aż 9,6% 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 mątwika burakowego, jak na przykład rzepak,
brokuł czy kapusta zbyt często występują w płodozmianie. Samosiewy pozostające na polu po zbiorze rzepaku
jak również zachwaszczenie plantacji
niestety również sprzyjają rozwojowi
mątwika. 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 i Fronta z hodowli Hilleshög.
Mątwik atakuje korzenie tych odmian
i mnoży się na nich, jednak nie ogranicza 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 prowadzone przez ﬁrmę Hilleshög w kolejnych latach.

Tabela 1. Wyniki zbadanych prób
Liczba prób

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

2020

2019

2018

2017

2016

Razem

> 500

60

69

25

16

20

190

22,9

300 - 500

14

9

6

17

12

58

7,0

< 300

133

88

76

140

145

582

70,1

Razem

207

166

107

173

177

830

Udział w całkowitej
ilości prób [%]

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 zlokalizować miejsca, gdzie jego liczebność jest duża.
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Mapa 1. Występowanie mątwika burakowego w Polsce w latach 2016 – 2020

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

Burak cukrowy
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Najważniejsze szkodniki w uprawie buraka cukrowego

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

Szarek komośnik największe szkody powoduje żerując na siewkach buraka.

Drutowce pomimo mocnego, chitynowego 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.
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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 anto-cyjanową 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 tę 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°C 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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