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Występowanie, powodowane straty i możliwości 

zwalczania rizoktoniozy na tle innych chorób 

wywołujących zgnilizny korzeni i zgorzel siewek 

buraka cukrowego w Polsce 



Rhizoctonia solani Kühn 

 
- grzyb pasożytniczy przyczyniajacy się do istotnych strat w plonie buraka 

cukrowego oraz kukurydzy, ziemniaka, rzepaku, zbóż, pomidora, kapusty i in. 
gatunków, 

- występuje w glebie w postaci grzybni na resztkach materii organicznej  

      wiosną powoduje zgorzel siewek  

      w drugiej połowie okresu wegetacji jest sprawcą brunatnej zgnilizny korzeni na 
plantacjach buraka cukrowego 

   

      Brunatna zgnilizna korzeni obserwowana jest na plantacjach buraka cukrowego w 
Europie (2-15%) i Ameryce (ok. 10%). 

 W krajach UE: istotne straty na około 80 tyś. ha uprawy buraka cukrowego 

 

Rozwojowi choroby sprzyja: 

 

   - płodozmian z udziałem roślin żywicielskich – kukurydzy, rzepaku i ziemniaka,  

   - częsta uprawa buraka cukrowego na tym samym polu (co 3 lata), 

   - obfite opady w ciągu lata i wysoka temperatura,  

   - wadliwa struktura gleby, zaskorupienie, podeszwa płużna, 

   - kwaśny odczyn gleby, 

    - brak nawożenia organicznego.  

  

  



Zgorzel przedwschodowa (a) i powschodowa siewek (b) 

spowodowana przez R. solani 



Ubytki w obsadzie wynikające z porażenia siewek wiosną 

przez R. solani 



Porażenie buraka cukrowego na różnych etapach rozwoju 

przez R. solani 



 

Początkowe objawy choroby to więdnięcie roślin; grzyb 

atakuje środkową część korzenia, zagłębioną w glebie 



Na korzeniach pojawia się brunatna zgnilizna, 

grzyb wnika wgłąb tkanki powodując gnicie  



W warunkach sprzyjających rozwojowi choroby 

(wczesne i silne porażenie) rośliny całkowicie zamierają  





Porażone przez R. solani buraki na plantacji w rejonie 

Krasnystaw  



Silnie porażona plantacja przez R. solani koło Nakła 



Plantacja porażona przez R. solani w Radłówku na 

Kujawach 



Możliwości przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się 

rizoktoniozy oraz jej zwalczania: 

• brak jest skutecznych fungicydów zwalczających chemicznie  R. solani, 

• zmniejszenie udziału buraka w płodozmianie do 25% oraz unikanie częstej 

uprawy na tym samym stanowisku kukurydzy, rzepaku i ziemniaka, 

• okresowe, głębokie spulchnienie roli /głęboszowanie oraz stosowanie 

nawozów naturalnych (ograniczenie zagęszczenia gleby i podglebia, poprawa 

stosunków wodno-powietrznych, strukturalności i bilansu masy organicznej 

gleby oraz zmniejszenie zaskorupienia gleby w międzyrzędziach, 

• w systemie uprawy konserwującej glebę bardzo dobre działanie 

strukturotwórcze oraz obniżające ryzyko występowania rizoktoniozy ma 

uprawa w międzyplonie antymątwikowych odmian gorczycy białej i rzodkwi 

oleistej (nawóz zielony i mulcz),  

• wapnowanie gleby – uregulowanie odczynu, 

• stosowanie odmian buraka cukrowego tolerancyjnych na brunatną zgniliznę 

korzeni (rizoktoniozę) 



Korzenie buraka cukrowego porażone przez Aphanomyces cochlioides 



Zgnilizna w dolnej części korzenia wywoływana najczęściej przez 

Aphanomyces cochlioides 



Parch pasowy (Streptomyces scabies) powoduje skorkowacenia i 

spękania na obwodzie środkowej części korzenia 



Siewki zaatakowane przez samice mątwika burakowego 



Siewki silnie porażone przez mątwika burakowego 



Przewiędnięcie roślin w następstwie dużego 

zagęszczenia mątwika burakowego w glebie; Kujawy 



Oddział IHAR-PIB w Bydgoszczy w  ramach Programu Wieloletniego 

MRiRW realizuje badania nad Rhizoctonia solani.  

W zadaniu zaplanowano następujące prace: 

• określenie występowania rizoktoniozy w różnych rejonach uprawy buraka 

cukrowego, 

• izolacja  grzyba Rhizoctonia solani oraz utworzenie banku izolatów tego 

patogena, 

• porównanie w warunkach laboratoryjnych patogeniczności izolatów  w 

stosunku do określonych genotypów buraka cukrowego, 

• badanie w warunkach polowych tolerancyjności odmian buraka cukrowego na 

zgniliznę korzeniową wywołaną przez R. solani, 

• ocena podatności rodów i odmian buraka cukrowego na zgorzel siewek 

powodowaną przez R. solani w kontrolowanych warunkach  (wilgotn. i temp.), 

• identyfikacja grup anastomozowych u izolatów R. solani, 

• wyodrębnienie izolatów R. solani powodujących zgorzel siewek buraka 

cukrowego oraz izolatów przyczyniających się do brunatnej zgnilizny korzeni,  

• ocena możliwości przeciwdziałania zgniliznom korzeni oraz zgorzelom 

powodowanym przez R. solani z zastosowaniem prawidłowej agrotechniki i 

tolerancyjnych odmian buraka cukrowego. 

 



Lp. Stanowisko 
Wschody 

% 

Porażone 

siewki  

% 

Porażenie siewek w % przez 

Rhizoctonia Aphanomyces Fusarium Verticillium Inne 

1 Bałcyny M 95 100 0,0 47,9 11,5 1,0 8,0 

2 Bałcyny P 95 80,0 0,0 17,4 17,7 4,0 10,4 

3 Jacewo 85 18,8 0,0 13,5 13,5 8,5 11,8 

4 Minikowo B 96 74,0 0,0 12,1 9,9 1,9 8,6 

5 Minikowo Rs 96 91,7 1,4 10,2 12,4 0,0 8,3 

6 Mrocza 95 70,5 0,0 4,0 7,0 0,0 10,3 

7 Oleszno 21 81 93,8 0,0 26,7 8,9 0,4 8,6 

8 Oleszno 25 85 97,6 0,0 40,3 3,8 0,7 5,8 

9 Oleszno 44 75 94,7 0,0 19,9 9,2 1,8 12,4 

10 Radłówek  96 11,5 0,0 1,8 8,8 0,0 5,3 

11 Rucewo G 75 24,0 4,8 11,5 12,4 1,0 14,3 

12 Rucewo S 95 5,3 0,0 26,0 18,6 0,0 26,0 

13 Rudzienice 93 91,4 0,0 5,1 5,9 0,4 2,7 

14 Suchodębie 80 41,3 0,0 25,6 11,5 2,1 7,3 

15 Sypniewo 85 94,1 0,0 26,9 3,0 1,1 6,6 

16 Wandowo 91 72,5 0,0 0,7 3,2 0,0 0,4 

17 Więcławice 92 90,2 0,0 0,0 4,5 0,0 1,8 

NIR (0,05) 7,1 15,4 0,5 9,2 10,8 n.i. 4,7 

Badanie potencjału chorobotwórczego grzybów w 

dostarczonych glebach z wykorzystaniem odm. Janosik; 

IHAR-PIB Bydgoszcz 2012 



 

Pojemniki do badań patogeniczności  izolatów  

R. solani 



Ocena patogeniczności 4 izolatów R. solani w odniesieniu do 

wybranych genotypów / odmian buraka cukrowego; IHAR-PIB 2012  
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Porażone siewki Indeks porażenia



Prośba o nadsyłanie prób porażonych korzeni ! 

W związku z kontynuacją w roku 2013 badań nad rizoktoniozą, będziemy 

bardzo zobowiązani za pomoc, poprzez nadsyłanie prób korzeni z 

przedstawionymi wcześniej objawami chorobowymi. Prosimy o 

włożenie chorego korzenia (bez liści) do woreczka foliowego razem z 

próbą gleby (ok. 0,5 kg) pobraną w bliskiej odległości od chorego 

korzenia i wysłanie pocztą z adnotacją w miejscu na znaczek: „Opłata 

przerzucona na adresata, Umowa z HHB/P/1549/2006 (CPRH2-1) z 

Pocztą Polską S.A. z dn. 29.11.2006”, na adres odbiorcy: IHAR-PIB 

Oddział Bydgoszcz, 85-090 Bydgoszcz,  Al. Powstańców Wlkp. 10. 

Wyniki analizy chemicznej załączonej gleby oraz analizy biologicznej 

korzenia przekażemy nadawcom paczek (prosimy o podanie swojego 

adresu, nr tel., adresu e-mail). Wysyłka paczki przez plantatora oraz 

analizy korzeni, gleby i zalecenia będą bezpłatne!  

Dodatkowe informacje odnośnie choroby można uzyskać pod tel. 52-

5816959; e-mail: p.skonieczek@ihar.bydgoszcz.pl lub 

m.nowakowski@ihar.bydgoszcz.pl oraz w publikacjach w PC i PPBC. 

 

mailto:m.nowakowski@ihar.bydgoszcz.pl
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