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 - średnia      - wysoka      - bardzo wysoka

Odmiana Typ
Zalecany termin zbioru Odporność Tolerancja

wrzesień październik listopad Rizomania Chwościk Aphanomyces
cochlioides

Mączniak
prawdziwy

Brunatna
plamistość liści

Mątwik
burakowy

Armesa N     

Attut NZ     

Fronta N    

Vanilla NZ    

Valzer N    

Varios NZ    

Vinnare NZ    

Lista odmian buraków cukrowych

Odmiany o podwyższonej odporności na zgnilizny

Vanilla

Fronta Valzer

Vinnare

Attut
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Odmiany
odporne na
chwościka

Vanilla

Fronta

Varios

Valzer

Attut
Odmiana z atutami

Cechy odmiany:
  tolerancja na mątwika burakowego i odporność 
na rizomanię
  podwyższona odporność na zgorzel korzeni i siewek, 
mączniak prawdziwy, rdzę, alternariozę i Stemphylium 
beticola
  plon tech. cukru powyżej średniej wzorców 
w doświadczeniach rejestracyjnych COBORU 2019-2020 
  stabilne parametry plonowania zarówno w suchych 
jak i wilgotnych latach 
  bardzo wysoka odporność na wydawanie pośpiechów 
  odmiana zalecana także na wczesny zbiór, już od połowy 
września

Armesa

VinnareVarios

Vanilla

Valzer

Fronta

SZEROKIE SPEKTRUM
TOLERANCJI

I ODPORNOŚCI

Attut
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Attut
Odmiana z atutami

Armesa
Siła plonowania

Fronta
Odmiana, która broni się sama

• 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

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

(Ramularia beticola)
•  wysoka tolerancja na mączniaka prawdziwego
•  rekomendowany termin zbioru - październik i listopad
•  wysoki plon technologiczny cukru i bardzo wysoki plon korzeni 
•  wyrównany, kształtny korzeń

• 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

OPIS

OPIS

OPIS

POKRÓJ ROŚLIN

POKRÓJ ROŚLIN

POKRÓJ ROŚLIN

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

OPIS

OPIS

OPIS
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Valzer
Chwościk już tu nie zatańczy

Vanilla
Słodki Plon

Varios
Ponadprzeciętna wydajność cukru

•  nr 1 na chwościka buraka w doświadczeniach COBORU
w latach 2017-2018

• dobry plon technologiczny cukru
• odporna na rizomanię
• podwyższona odporność na zgnilizny (Aphanomyces cochlioides)
• dobry plon korzeni
• bardzo dobre wschody polowe
• niska podatność na wydawanie pośpiechów

• 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 2019 r.

• odmiana diploidalna w typie normalno-cukrowym (NZ)
• odporna na rizomanię
•  odmiana odporna na chwościka buraka
•  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 terminó w zbioru
•  odmiana o dobrej jakości technologicznej – zawartość sodu i potasu poniżej 

wartości wzorca

OPIS

OPIS

OPIS

POKRÓJ ROŚLIN

POKRÓJ ROŚLIN

POKRÓJ ROŚLIN

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
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Vinnare
Znaczy zwycięzca

• 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

OPIS

POKRÓJ ROŚLIN
Wysokość roślin

Liść: ustawienie

Blaszka liściowa: długość

Blaszka liściowa: szerokość

Blaszka liściowa: kolor

Korzeń: pozycja w glebie

Korzeń: długość

Występowanie mątwika burakowego

Wyniki po 6 latach badań prowadzonych w całym kraju
Przez 6 lat prowadzenia badań, sprawdziliśmy 992 plantacje ze wszystkich regionów charakterystycznych dla uprawy 
buraka cukrowego w kraju. Wyniki jednoznacznie wskazują na wysoką obecność mątwika burakowego i potrzebę poprawy 
płodozmianu oraz traktowania odmian z tolerancją na mątwika jako niezbędne rozwiązanie standardowe.

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” istotnie zwiększająca poziom 
zanieczyszczenia w odstawianych do cukrowni burakach. 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 2016-2021 poddano analizie próbki gleby pobrane 
z wytypowanych wcześniej plantacji, na których burak cukrowy uprawiany był w roku poprzednim. Ze względu na różne 
powierzchnie działek próbki pobierano albo przechodząc przez środek pola prostopadle do kierunku uprawy bądź po jego 
przekątnej. Pojedyncze próbki pobierano przy pomocy laski Egnera. Pobraną glebę dokładnie mieszano, przesiewano 
i do analiz kierowano próbkę średnią.

Wyniki
Rezultaty badań przedstawia załączona tabela (tab.1) 
i mapka (map.1). Stopień porażenia wyrażono w 3 
przedziałach: powyżej 500 żywych larw i jaj; 300-500 
oraz poniżej 300. Zgodnie z tą samą metodyką zbadano 
łącznie 992 plantacje. Obecność mątwika stwierdzono 
w 79% przebadanych prób, natomiast wysoką presję 
oraz przekroczenie progu szkodliwości odnotowano w 29,5% 
prób. Warto podkreślić, że aż 16,2% przebadanych prób miało 
poziom obecności mątwika powyżej 1000 żywych larw i jaj. Korzenie buraka w obecności mątwika z charakterystyczną brodą korzeniową
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Stopień porażenia
(liczba żywych larw i jaj w 100g gleby)

Liczba prób w latach Udział w całkowitej
ilości prób %2021 2020 2019 2018 2017 2016 Razem

> 500 40 60 69 25 16 20 230 23,19

300 ‒ 500 5 14 9 6 17 12 63 6,35

> 300 117 133 88 76 140 145 699 70,46

Razem 162 207 166 107 173 177 992

Przeciwdziałanie i zwalczanie
Z badań wynika, że burak jak i inne rośliny zwiększające populację mątwika burakowego, a w szczególności rzepak zbyt 
często występują w płodozmianie. Samosiewy pozostające na polu po zbiorze rzepaku 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 takich jak gorczycy białej i rzodkwi oleistej istotnie obniża liczebność mątwika. Znaczącą pomocą 
dla plantatorów uprawiających buraka na glebach silnie zamątwiczonych jest możliwość wysiewu odmian z tolerancją 
na tego szkodnika. 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. Jak ważne jest stosowanie odmian tolerancyjnych na mątwika pokazują wyniki doświadczenia 
przeprowadzonego w roku 2020 przez IHAR Bydgoszcz pod kierownictwem prof. M. Nowakowskiego. W badaniu 
porównano 7 odmian buraka z tolerancją na mątwika i 2 odmiany standardowe. Odmiany bez tolerancji dały technologiczny 
plon cukru niższy o około 1 tonę i namnożyły mątwika kilkukrotnie więcej niż odmiany tolerancyjne.

Legenda

• Przekroczony próg szkodliwości (powyżej 500 żywych larw i jaj H. schachtii / 100 g gleby)

• Wysoka presja (od 300 do 500 żywych larw i jaj H. schachtii / 100 g gleby)

• Niska presja (mniej niż 300 żywych larw i jaj H. schachtii / 100 g gleby) lub brak występowania

Występowanie
mątwika

burakowego
w Polsce
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Monitoring szarka komośnika

Szarek komośnik dla południowo - wschodniej części kraju stanowił w ubiegłych 
latach ekstremalnie trudne zagrożenie w uprawie buraka cukrowego. Szkodnik, 
żerując na roślinach we wczesnej fazie rozwoju, zjadał ich całą część nadziemną 
łącznie ze stożkiem wzrostu. Skutkiem tego było wypadanie roślin, tym samym 
zmniejszenie obsady, a w wielu przypadkach miało miejsce całkowite zniszczenie 
plantacji. Obecnie jeszcze nie znamy dokładnego sposobu zapobiegania 
i skutecznego zwalczania szkodnika ale prowadzenie monitoringu może pokazać 
nam zasięg występowania szkodnika i poziom zagrożenia dla tej uprawy.

Wychodząc naprzeciw problemowi 
fi rma Hilleshog we współpracy 
z KZPBC postanowiła wykorzystać pułapki feromonowe służące do prowadzenia 
monitoringu na plantacjach buraczanych w celu zdiagnozowania występowania 
tego szkodnika i podjęcia działań w jego zwalczaniu. Rok 2021 okazał się 
wyjątkowo łaskawy, jeżeli chodzi o występowanie szarka komośnika. Mokra zima 
i niskie temperatury wiosną nie sprzyjały rozwojowi szarka. Po zainstalowaniu 
kilkudziesięciu pułapek na terenie całego kraju w większości lokalizacji nie 
stwierdzono jego obecności. Tylko w 3 pułapkach, w okolicach cukrowni KSC 
Werbkowice, odłowiono pojedyncze osobniki. W północnych i środkowych 
rejonach kraju szarek komośnik nie wystąpił w tym sezonie. Nawet w okolicach 

Daszyny (rejon cukrowni KSC Dobrzelin), gdzie 3 lata temu odnotowaliśmy objawy żerowania szarka, też nie odłapaliśmy 
żadnego osobnika. To dobry zwiastun na przyszłość dla producentów buraka ponieważ występowanie szkodnika, zwłaszcza 
tak liczne w części południowej kraju, wzbudziło w ubiegłych latach zniechęcenie do uprawy tej rośliny.

Wyniki monitoringu szarka komośnika w 2021 r. Żródło: KZPBC

Żerujący szarek komośnik

Siewka zniszczona przez szarka komośnika
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Obecność skośnika była do tej pory notowana głównie w Europie południowej i zachodniej, powodując tam znaczne straty. 
W ostatnich latach panujące warunki klimatyczne i ich postępujące zmiany (ciepłe lata, susza i łagodne zimy) przyczyniają się 
do coraz szerszego występowania skośnika buraczaka w naszym kraju. Efekty żerowania szkodnika widoczne są zazwyczaj 
pod koniec okresu wegetacyjnego buraka i wyrządzane są poprzez larwy, które podgryzają liście sercowe i ogonki liściowe, 
tworząc tzw. tunele żerowe. W miejscach tych liście sercowe czernieją i gniją z tytułu nagromadzonych odchodów gąsienic. 
Często ten objaw mylony jest z niedoborem boru. W efekcie końcowym odbija się to negatywnie na ostatecznym plonie 
korzenia buraka, a przede wszystkim na poziomie zawartości cukru; wzrasta też poziom glukozy, sodu i potasu. Zainfekowane 
korzenie praktycznie nie nadają się do przechowywania, gdyż w pryzmach następują dalsze procesy gnilne, eliminujące ten 
surowiec z dalszego przerobu. 

Podobnie jak w przypadku monitoringu szarka komośnika tak i w przypadku monitoringu skośnika buraczaka podjęliśmy 
współpracę z KZPBC. Dla wykonania tych obserwacji użyliśmy specjalnych pułapek feromonowych. Pułapki to jedyna 
skuteczna metoda, przy użyciu której możemy określić poziom nasilenia jego występowania oraz podjąć decyzję o potrzebie 
wykonania zabiegu zwalczania.

Północ Polski

W rejonie północnym kraju rozstawiono pułapki w 5 okalizacjach: Małocin 
(pow. nakielski), Lubno (pow. wałecki), Kowróz (pow. toruński), Sokołowo 
(pow. golubsko-dobrzyński) oraz Stara Żelazna (pow. łęczycki). Pierwsze naloty 
szkodnika wychwyciliśmy z lepów założonych 20 czerwca i zdjętych po 4 

tygodniach. Szkodnik wystąpił w każdej 
z 5-ciu lokalizacji. Oznaczenie szkodników 
przeprowadzone zostało przez Pana 
Profesora Z. Klukowskiego. Na każdym 
lepie gdzie średnio odłapano 70 owadów 
w 40-60% był to skośnik. Dalsze 
obserwacje plantacji miały na celu ewentualne zidentyfi kowanie gąsienic skośnika, 
które mogą powodować istotne szkody w plonowaniu. Ostatecznie z 5 lokalizacji 
tylko w 2 (Lubno oraz Małocin) odnotowano to stadium. Podczas ostatnich oględzin 
pól tuż przed październikowym zbiorem buraka nie stwierdzono szkód w wyniku 
żerowania skośnika.

Południe Polski

W południowej części kraju pułapki zostały wystawione na Lubelszczyźnie 
w rejonie kontraktacyjnym Cukrowni Krasnystaw i Werbkowice (8 szt.), 
oraz w rejonie kontraktacyjnym Cukrowni Strzelin, Cukrowni Świdnica 
(woj. dolnośląskie) i Cukrowni Cerekiew (woj. opolskie), (4 szt.). Obserwacje 
prowadzono od 20 czerwca do końca sierpnia. Lepy z pułapek z rejonu 
Lubelszczyzny zostały wysłane do Pana Profesora Z. Klukowskiego, celem 
dokonania oceny pod kątem występowania skośnika buraczaka. Nie potwierdzono 
jego pojawienia się w tym rejonie, natomiast w rejonie Dolnego Śląska w trakcie 
prowadzonych obserwacji stwierdzono występowanie pojedynczych osobników.

Monitoring skośnika buraczaka

Uszkodzone rośliny przez skośnika buraczaka

Żerująca larwa skośnika buraczaka 

Pozostałości po żerowaniu larwy skośnika

Skośnik odłapany na lepie

Skośnik buraczak – złożone jaja Skośnik buraczak – motyl
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Choroby buraka cukrowego
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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.

Po rozerwaniu miny można dokładnie przyjrzeć się larwom śmietki.

Kolonia mszyc na liściach sercowych buraka.

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

Dorodna gąsienica błyszczki.

Pędraki w ostatnim roku rozwoju są najbardziej żarłoczne.

Chrząszcze pchełki łatwo rozpoznać po zgrubiałych odnóżach ostatniej pary.

Specyfi czne, ciemno obrzeżone uszkodzenie wywołane 
żerowaniem drobnicy burakowej.

Skośnik buraczak - larwaSkośnik buraczak - motyl

Brunatna plamistość liści 
– Ramularia beticola

Chwościk buraka 
– Cercospora beticola

Rizomania – Beet Necrotic 
Yellow Vein Virus /BNYVV/

Rdza buraka 
– Uromyces betae

Mączniak prawdziwy 
buraka – Erysiphe betae

Bakteryjna plamistość liści 
– Pseudomonas syringae
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Vanilla
Słodki Plon

• 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 2019 r.
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