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Armesa
Siła plonowania

Opis

Pokrój roślin

• 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.

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

Bravura

Pod sztandarem słodyczy

Opis

Pokrój roślin

•	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.

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.

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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Fronta
Broni się sama

Pokrój roślin

Opis
• 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

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
•	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

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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Sporta
Celny strzał

Opis
•
•
•
•
•
•

Pokrój roślin

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

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

Chwościk już tu nie zatańczy

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 badaniach rejestracyjnych COBORU (2017-2018)
•	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

Burak cukrowy
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Varios

Ponadprzeciętna wydajność cukru
Pokrój roślin

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)
•	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
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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

Dr inż. Dariusz Górski, Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy, TSD w Toruniu

Wpływ uprawy pasowej oraz odmiany na plonowanie buraka
cukrowego. Podsumowanie trzyletnich doświadczeń poletkowych.
Nie istnieje idealny system uprawy, sprawdzający się w każdych warunkach. Decyzja o wyborze konkretnego powinna być
poparta wnikliwą analizą wielu czynników
przyrodniczych, agrotechnicznych i ekonomicznych. Technologia efektywna jest
opłacalna i pozwala realizować potencjał
produkcyjny roślin bez szkody dla właściwości gleby i środowiska naturalnego.
System orkowy, choć nadal dominujący,
ma poważne wady. Generalnie jest bardzo
energochłonny, kosztowny oraz mało przyjazny dla gleby. Wymaga wielu zabiegów
uprawowych niezbędnych do optymalnego
przygotowania łoża siewnego po zbiorze
przedplonu. Przyoranie resztek pożniwnych
pozbawia glebę naturalnej ochrony przed
destrukcyjnymi czynnikami środowiskowymi. Sprzyja nasileniu się negatywnych
zjawisk w postaci erozji wietrznej i wodnej. Z czasem prowadzi do zubożenia gleby w minerały ilaste, zmniejszenia zdolności retencyjnych oraz niszczenia naturalnej
struktury gleby. W efekcie pogarszają się
stosunki wodno-powietrzne, spada zawartość próchnicy i rosną straty składników
odżywczych w procesie wymywania. Orka
często powoduje wydobycie na powierzchnię z dolnych warstw roli martwicy oraz
mikroorganizmów beztlenowych, natomiast
tlenowe przemieszczane są na dno bruzdy. Następuje zachwianie równowagi życia
biologicznego, a przywrócenie stanu optymalnego wymaga czasu. Zabieg ten wielokrotnie powtarzany na równą głębokość
prowadzi do zagęszczenia dolnych pozio-

mów roli oraz wytworzenia podeszwy płużnej. Nie bez znaczenia jest też negatywny
wpływ na wilgotność oraz nośność gleby.
Z wymienionych wyżej powodów system
klasyczny coraz częściej zastępowany jest
uprawą konserwującą. Zamiast orki w tej
technologii stosuje się zabiegi spulchniające
i mieszające, nie ma natomiast odwracania
gleby. Dzięki temu większa część resztek
pożniwnych pozostaje na powierzchni pola,
zapewniając naturalną ochronę i korzystny
wpływ na szereg właściwości gleby.
Spośród wielu wariantów uprawy konserwującej bardzo ciekawym i przyszłościowym rozwiązaniem jest uprawa pasowa
(ang. strip-till). System ten umożliwia uprawę, nawożenie zlokalizowane i siew w jednym przejeździe. Metoda ta łączy w sobie
pozytywne zalety systemu tradycyjnego
(zapewnia optymalne warunki do siewu
i wschodów roślin), oraz uprawy zerowej
(minimalna ingerencja w środowisko glebowe), przez co gwarantuje bezpieczeństwo plonów i zachowanie kultury gleby
na wysokim poziomie w długim przedziale
czasowym. Technologia ta polega na uprawie tylko wąskiego pasa roli (spulchnianie
i mieszanie bez odwracania gleby), w który
wysiewane są precyzyjnie nawozy i materiał siewny. Pomiędzy wąskimi pasami uprawionymi pozostają międzyrzędzia nienaruszone, które stanowią do 2/3 powierzchni
pola. Pasy nieuprawiane przez cały czas są
przykryte przez resztki organiczne pozostałe po przedplonie lub mulczu z międzyplonu.
Warstwa ta chroni skutecznie glebę przed

erozją wodną i wietrzną. Ogranicza zlewności oraz możliwość zaskorupiania się gleby.
Jednocześnie zmniejsza parowanie wody
oraz spływ powierzchniowy. Zwiększa również trwałości agregatów glebowych, a to
z kolei wpływa korzystnie na stabilizację
struktury gleby. Pod szczątkami organicznymi następuje intensywny rozwój życia
biologicznego. Stwierdzono przede wszystkim dynamiczny wzrost populacji dżdżownic, które poza rozkładem resztek organicznych drążą w glebie głębokie i liczne kanały,
dzięki którym woda nawet po intensywnych
i obfitych opadach łatwo wsiąka i nie stagnuje na powierzchni. Poza tym mulcz
w czasie zimy stanowi ochronę przed mrozem i wiatrem. Skutecznie zatrzymuje również śnieg na polu. Wszystko to sprzyja
lepszemu przezimowaniu roślin. Uprawa
pasowa nie powoduje chorób gleby, w postaci warstw zagęszczonych, czy podeszwy
płużnej. Dzięki temu korzenie mogą rozwijać się bez przeszkód i penetrować głębsze
warstwy profilu glebowego w poszukiwaniu wody i składników pokarmowych, co ma
kluczowe znaczenie dla wszystkich roślin,
a szczególnie okopowych.
Poza walorami środowiskowymi strip-till
daje także istotne korzyści ekonomiczne.
Przede wszystkim zmniejsza zapotrzebowanie na energię i robociznę. Metoda ta
ogranicza do niezbędnego minimum liczbę maszyn i narzędzi w gospodarstwie, co
obniża ich koszty utrzymania i konserwacji
oraz zmniejsza zużycie paliwa. W uprawie
orkowej zużywa się ok. 60 litrów ON na ha,

Zestaw do uprawy pasowej firmy CZAJKOWSKI

Burak cukrowy
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Dzięki temu można było odnieść wyniki
z doświadczenia poletkowego do łanowego i pola produkcyjnego. Wczesny termin
zbioru miał jednak niewątpliwie negatywny wpływ na średnie efekty produkcyjne,
a szczególnie na zawartość cukru w korzeniach.
Biorąc pod uwagę średnie wyniki z lat
2016–2018 stwierdzono, że uprawa pasowa w stosunku do orkowej dała istotnie
lepsze efekty produkcyjne. Zaobserwowano głównie wzrost plonu korzeni, średnio
o 6,6% (4,6 t/ha), który finalnie przyczynił
się do wzrostu plonu cukru techn., średnio
8,2% (0,81 t/ha). Wśród badanych odmian
pod względem plonu cukru najlepiej wypadła odmiana Contenta (10,62 t/ha), aczkolwiek różnica w stosunku do odmiany Julius
wyniosła tylko 0,19 t/ha. Odmiana Contenta wykazała również największą reakcję na
pasowy system uprawy, przy czym różnice
między odmianami były niewielkie (5,7–
10,1%). Najwyższą zawartością cukru charakteryzowała się natomiast odmiana Julius
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(średnio 16,61%), która jednocześnie była
najmniej czuła na technologię uprawy. Stosunkowo niska średnia polaryzacja uzyskana w badaniach była głównie konsekwencją
wczesnego terminu zbioru w latach 2016
i 2018 oraz wyjątkowo mokrej i chłodnej
jesieni w 2017 r.
Opisane wyniki są zgodne z innymi badaniami z tego zakresu i potwierdzają przydatność
uprawy pasowej w produkcji buraka cukrowego. Jak wykazano w systemie bezorkowym uzyskano lepsze efekty plonotwórcze
przy niższych kosztach uprawy, robocizny
oraz zużycia paliwa. Wartym podkreślenia
jest także wymiar pro środowiskowy tej
technologii w postaci poprawy właściwości
gleby, czy też ochrony przed erozją wodną
i wietrzną.
Należy jednak wyraźnie zaznaczyć, że pełną wartość systemu uprawy można obiektywnie ocenić dopiero po kilkunastu latach
badań, minimum po trzech pełnych rotacjach w płodozmianie.
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natomiast w pasowej o połowę mniej. Wykonanie całej uprawy w jednym przejeździe
ułatwia także dochowanie optymalnych terminów siewu, co ma niebagatelne znaczenie, szczególnie w gospodarstwach wielkoobszarowych.
Konstrukcja agregatu umożliwia także nawożenie zlokalizowane. Umieszczenie składników pokarmowych głębiej, w linii wzrostu
korzenia zmusza go do podążania za „pokarmem”. Dzięki temu wykształca się głęboki system korzeniowy i rośnie efektywność
nawożenia. Umożliwia to obniżenie dawki
nawozów przy jednoczesnym zachowaniu
wysokości plonów. Głęboko i dobrze rozwinięty system korzeniowy zapewnia większą
odporność na suszę. Stąd też największe korzyści produkcyjne uprawa pasowa przynosi
w trudnych warunkach glebowo-klimatycznych, szczególnie w latach suchych, na glebach mozaikowatych, mocno urzeźbionych,
pagórkowatych. W tych okolicznościach
plony roślin są większe od innych systemów,
a zwłaszcza od orkowego.
Potwierdzają to wyniki badań, które wykonano w podobnych realiach. W latach
2016–2018 w Sokołowie koło Golubia-Dobrzynia przeprowadzono 2-czynnikowe doświadczenie poletkowe, którego głównym
celem było porównanie sposobu uprawy
buraka cukrowego metodą pasową w stosunku do metody tradycyjnej (orkowej).
Oceniono wpływ zastosowanej technologii
na plon i jakość korzeni. Badania wykonano na glebie lekkiej, wytworzonej z piasku
gliniastego mocnego, klasy bonitacyjnej IVa,
zasobnej w składniki pokarmowe i uregulowanym odczynie. Uprawę pasową i siew
wykonano innowacyjnym agregatem konstrukcji Macieja Czajkowskiego.
W każdym z wariantów uprawy wysiano
cztery odmiany buraka hodowli Hilleshög:
Alegra (N), Armesa (N), Contenta (N) oraz
Julius (NZ), w czterech powtórzeniach.
Efektywność każdego z systemów oceniano
w sumie na 16 poletkach, natomiast odmian
na 8, dlatego wyniki można uznać za wysoce reprezentatywne. Przy zbiorze oznaczono plon korzeni, zawartość cukru, potasu,
sodu i azotu α-aminowego. Z tych wielkości
obliczono plon technologiczny cukru. Parametr ten stanowi syntetyczny wskaźnik
efektywności sposobu uprawy, ujmuje bowiem zarówno plon korzeni, jak i wszystkie
parametry jakościowe. Zbiór przeprowadzono czasowo zgodnie z terminem kopania
korzeni na części produkcyjnej pola, na którym równolegle prowadzono porównawcze doświadczenie łanowe, odpowiednio
08.09.2016 r., 11.10.2017 r. i 29.08.2018 r.
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Mapowanie mątwika burakowego

– wyniki po 3 latach badań występowania w Polsce.
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 457
prób. Obecność mątwika stwierdzono
w 75,7% przebadanych prób natomiast wysoką presję oraz przekroczenie progu szkodliwości odnotowano w
21% prób.
Mątwik występuje na polu najczęściej
nierównomiernie, 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.

Metodyka

W celu rozpoznania stopnia zamątwiczenia gleby w latach 2016, 2017
i 2018 poddano analizie próbki gleby
pobrane z wytypowanych wcześniej
plantacji, na których burak cukrowy
uprawiany był w roku poprzednim.
Próby pobierano w I połowie roku. Ze
względu na często duże 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. Pobraną
glebę dokładnie mieszano i do analiz
przeznaczono próbkę średnią.

Przeciwdziałanie i zwalczanie

Z badań wynika, że burak jak i inne rośliny zwiększające populację mątwika
burakowego, jak na przykład rzepak,
zbyt często występują w płodozmianie. 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. Badania występowania mątwika będą prowadzone przez
ﬁrmę Hilleshög w kolejnych latach.

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

Liczba prób

Udział w całkowitej
ilości prób [%]

2018

2017

2016

Razem

> 500

25

16

20

61

13,3

300 - 500

6

17

12

35

7,7

< 300

76

140

145

361

79,0

Razem

107

173

177

457

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.

Burak cukrowy
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Występowanie mątwika burakowego w Polsce
w latach 2016 - 2018.

Mapa 1.

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 - 2018 i przebadanych
w Terenowej Stacji Doświadczalnej IOR-PIB w Toruniu
Korzenie buraka w obecności mątwika z charakterystyczną brodą korzeniową
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Dr hab. Jacek Piszczek, prof. IOR-PIB, TSD w Toruniu

Chwościk

– zalecenia zwalczania choroby w różnych warunkach.
Chwościk buraka od końca ubiegłego
wieku stał się największym problemem
na plantacjach buraka cukrowego. Wraz
z ocieplaniem się klimatu pojawia się na
polach coraz wcześniej i wymaga coraz
intensywniejszych działań ochronnych.
Mała paleta substancji czynnych fungicydów zarejestrowanych do stosowania w buraku powoduje, że w praktyce
coraz częściej odnotowywane jest występowanie odpornych populacji grzyba na fungicydy. Utrudnia to i tak trudną walkę z chorobą.
Szereg czynników jak region kraju
(różne warunki klimatyczne), płodozmian, termin zbioru oraz odporność

wymagają tu większej liczby zabiegów
ochronnych, w szczególnie sprzyjających latach nawet do czterech w sezonie. W rejonach tych wskazane jest
wysiewanie odmian o podniesionej
odporności na chwościka. Odmiany
takie są atakowane nieco później od
standardowych, a choroba początkowo rozwija się wolniej. Daje to większy
margines czasu na reakcję. Na południu pierwszy zabieg ochronny należy
bezwzględnie wykonać natychmiast
po wystąpieniu pierwszych objawów
infekcji. W takim przypadku można zastosować jednoskładnikowy fungicyd
zawierający substancję czynną z gru-

gów ochronnych po 10 września powoli przestaje obowiązywać. Pamiętać
trzeba, by przerwa pomiędzy ostatnim
zabiegiem a zbiorem korzeni była nie
krótsza niż okres karencji obowiązujący dla zastosowanego fungicydu.

Region kraju: centrum Polski

Tu chwościk pojawia się nieco później, zwykle w połowie lipca. Plantatorzy potrafiący radzić sobie z chorobą
mogą wysiać odmiany klasyczne, które
gwarantują uzyskanie nieco wyższego
plonu korzeni i cukru niż te o podniesionej odporności. Plantatorzy nie potrafiący chronić plantacji przed chwo-

Objawy chwościka w postaci plam z czerwonobrunatną obwódką

grzyba na fungicydy wpływają na konieczność podejmowania zróżnicowanej walki z chwościkiem.

Region kraju: południe Polski

Rejon południowy (włączając w to zarówno wschodni jak i zachodni jego
kraniec) charakteryzuje się wyższymi temperaturami oraz wyższą ilością
opadów od pozostałych części kraju.
Z tego powodu chwościk pojawia się
tu znacząco szybciej i plantacje buraka

Burak cukrowy

py 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. Te samą zasadę stosujemy w przypadku zabiegu trzeciego. W związku z przedłużającymi się
okresami ciepła we wrześniu, wydaje
się, że zasada niewykonywania zabie-

ścikiem powinni sięgnąć po odmiany
odporne. Także w tym rejonie pierwszy
zabieg ochronny najlepiej wykonać natychmiast po wystąpieniu pierwszych
objawów choroby. W takim przypadku
wystarczy zastosować preparat jednoskładnikowy zawierający substancję
czynną z grupy triazoli. W przypadku
opóźnienia pierwszego zabiegu jak
i kolejny warto wykonać stosując fungicyd dwuskładnikowy. W rejonach
centralnych potrzeba wykonania za-
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biegu trzeciego występuje rzadziej niż
ma to miejsce na południu. Oczywiście
także tutaj obowiązuje zasada unikania stosowania w kolejnym zabiegu
tych samych substancji czynnych, które zastosowano w zabiegu poprzednim i zachowania karencji pomiędzy
ostatnim zabiegiem, a zbiorem korzeni.

Region kraju: północ Polski

Tu chwościk pojawia się zwykle dopiero na początku sierpnia lub w połowie
tego miesiąca. Plantatorzy w tych regionach powinni sięgać po odmiany
tradycyjne. Pierwszy zabieg najlepiej
wykonać po pojawieniu się choroby, jednak opóźnienie do 5% roślin
z pierwszymi objawami jest tutaj dopuszczalne, choć zawsze ryzykowne.
Przy opóźnieniu zabiegu lepiej zastosować fungicyd dwuskładnikowy. Także w tym rejonie obowiązuje zasada
unikania powtarzania tych samych
substancji czynnych w kolejnych opryskiwaniach ochronnych.

pierwszy zabieg wykonać fungicydem
zawierającym inne substancje czynne
niż te, które stosowane były do ochrony w poprzednim sezonie do ostatniego zabiegu. Jest to wskazane w celu
ewentualnego ograniczenia rozwoju
odpornych na nie izolatów grzyba.

Termin zbioru

Bez względu na termin zbioru plantacji, jak wspomniano powyżej, ostatni
zabieg musi uwzględniać okres karen-

dla plantacji w kolejnym roku uprawy.
Przy późnych terminach zbioru, jak zaznaczono powyżej, nie są wykluczone
zabiegi ochronne prowadzone w drugiej dekadzie września. O ich wykonaniu powinna decydować analiza warunków pogodowych. Przy spadkach
temperatury poniżej 15°C w dzień
i 10°C aktywność życiowa grzyba jest
znacząco ograniczona i w takim przypadku dalsza ochrona chemiczna jest
nieuzasadniona.

Płodozmian

Uprawa buraka na polu, na którym
burak był uprawiany w ostatnich
dwóch latach bądź w miejscu lokalizacji pryzmy korzeni (ostatnie dwa
lata), obarczona jest szczególnym ryzykiem. Chwościk przeżywa w glebie na resztkach porażonych liści do
22 miesięcy. W takich przypadkach
infekcja może nastąpić nawet o 3-4
tygodnie szybciej, niż miałoby to miejsce w normalnych warunkach. Jednak
choroba raczej nie pojawia się szybciej niż w momencie zwarcia międzyrzędzi. Dopiero wtedy w łanie buraka
panują warunki konieczne dla infekcji.
Na stanowiskach takich obowiązkowo
wysiewamy odmiany o podwyższonej
odporności. Konieczna jest także systematyczna lustracja takich pól, którą
należy prowadzić znacznie wcześniej,
niż ma to miejsce na uprawach wysianych na prawidłowych stanowiskach.
Na takich plantacjach pierwszy zabieg musi być wykonany natychmiast
po pojawieniu się objawów choroby, najlepiej stosując fungicyd dwuskładnikowy, gdyż są one zagrożone
szybkim pojawieniem się w populacji
chwościka izolatów odpornych na fungicydy. Także szczególnie starannie
należy dobierać preparaty, by uniknąć
wykonywania zabiegów tymi samymi
substancjami aktywnymi. Dobrze też
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Objawy chwościka w fazie utraty ulistnienia buraka cukrowego

cji obowiązujący dla zastosowanego
fungicydu, który musi dzielić go od
momentu kopania korzeni. W przypadku terminów wczesnych (wrzesień, początek października), utrzymanie wysokiej zdrowotności plantacji do
końca pozostawania buraków w glebie
jest szczególnie ważne w latach o silnej presji grzyba. W takim przypadku
nawet w ciągu kilkunastu dni może
dojść do silnego zniszczenia ulistnienia i rośliny zaczną je odbudowywać,
kosztem zgromadzonego w korzeniach cukru. Natomiast, gdy warunki
nie sprzyjają rozwojowi choroby, konieczność wykonania ostatniego zabiegu nie zawsze wydaje się oczywista. Jak wynika z badan prowadzonych
w TSD Toruń IOR-PIB, nawet przy
słabych porażeniach koszty poniesionych nakładów zwraca uzyskana w ich
efekcie podwyżka wielkości i jakości
plonu. Za wykonaniem takiego zabiegu przemawia także fakt zimowania
przetrwalników grzyba na resztkach
liści. Zatem dzięki takiemu zabiegowi
ochronnemu ograniczamy zagrożenie

Odporność chwościka na fungicydy

Od kilkunastu lat obserwuje się narastanie zjawiska odporności chwościka
na fungicydy. We wszystkich rejonach
uprawy buraka grzyb uodpornił się na
tiofanat metylu. Odporność na triazole najczęstsza jest na południu kraju.
Wraz z przesuwaniem się na północ
częstotliwość jej występowania maleje. W ostatnich dwóch latach wykryto pierwsze przypadki odporności
na strobiluryny. Niestety liczne izolaty
grzyba wykazują jednoczesną odporność na dwie, a niekiedy nawet na trzy
grupy substancji czynnych fungicydów. Częstotliwość ich występowania
jest bezpośrednio związana z ilością
zabiegów ochronnych wykonywanych
w poszczególnych rejonach uprawy.
Podstawowym i najważniejszym sposobem postępowania ograniczającym
powstawanie odporności jest przemienne stosowanie substancji czynnych do kolejnych zabiegów ochronnych przeciwko chwościkowi.

Preparaty zarejestrowane do ochrony buraka cukrowego przed chwościkiem (stan na grudzień 2018 r.)
Nazwa preparatu

Dawka na 1 ha

Karencja w dniach

Cortez 125 SC

1l

28

Epoksy 125 SC

1l

35

Raster 125 SC

1l

35

Rekord 125 SC

1l

35

PREPARATY JEDNOSKŁADNIKOWE
Preparaty zawierające epoksykonazol

Respekto 125 SC

1l

35

Rubric 125 SC

1l

35

Safir 125 SC

1l

28

Slapper

1l

35

Soprano 125 SC

1l

28

Furtado 250 EW

0,8 l

30

Tebu 250 EW

0,8 l

30

Trion 250 EW

0,8 l

30

Preparaty zawierające tebukonazol

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

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

1,0

28

Duett Star 334 SE

1,0

35

Tango Star

1,0

35

0,5 – 1,0

28

Preparaty zawierające tiofanat metylu*

PREPARATY DWUSKŁADNIKOWE
Preparaty zawierające epoksykonazol i fenpropidynę
Spyrale 475 EC
Preparaty zawierające epoksykonazol i fenpropimorf

Preparaty zawierające epoksykonazol i piraklostrobinę
Optan 183 SE

Preparaty zawierające difenokonazol i propinokonazol
Armure

0,6

21

Difure Pro EC

0,6

21

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 epoksykonazol i tiofanat metylu*

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

* Uwaga! Populacja grzyba Cercospora beticola jest we wszystkich rejonach uprawy buraka silnie uodporniona na tiofanat metylu

Burak cukrowy
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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 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.

Szarek komośnik największe szkody powoduje żerując na siewkach buraka.

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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Fronta
Broni się sama

Valzer

Chwościk już tu nie zatańczy

Vinnare
Znaczy zwycięzca

Contenta
Pełne zadowolenie

Sporta

Celny strzał

Bravura

Pod sztandarem słodyczy

Julius

Imperium plonu

Armesa

Siła plonowania

Varios

PONADPRZECIĘTNA
wydajność cukru

DLF SEEDS Sp. z o.o.
ul. Wiejska 2C, 14-200 Iława
www.hilleshog.com

