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Niedobory składników mineralnych 

Niedobór azotu (N) - przejaśnienie liści (symptom niespecyficzny); wady nawożenia. 
Niedobór fosforu (P) - czerwonawe i żółte plamki, niedorozwój liści; Przyczyny: wady nawożenia, zbrylenie 
gleby i utrudniony z tego powodu rozwój korzeni, uszkodzenie korzeni. 
Niedobór magnezu (Mg) - żółknięcie liści początkowo na wierzchołku liści, pomiędzy nerwami, zamieranie 
tkanki, pomarszczenie blaszki młodych liści; wtórne porażenia przez grzyby z rodzaju Alternaria; przyczyna: 
nieprawidłowe nawożenie, uszkodzenie korzeni przez nicienie, zbrylenie gleby.  
Niedobór manganu (Mn) - żółte i żółto-brązowe plamki pomiędzy nerwami; przyczyna - nieprawidłowe 
nawożenie, niska przyswajalność na glebach o pH >7, zbrylenie gleby.  
Niedobór boru (B) - żółknięcie, spękania na zewn. liściach, na górnej pow. ogonków liściowych brunatne plamy i 
spękania, najmłodsze liście wyrastają ciasno, są wydłużone, skręcone, brunatnieją i zamierają; zamierają starsze 
liście; przyczyny: niedobór nasila się w lata suche, przy pH >7, na glebach świeżo wapnowanych. 

Zgorzel siewek - Pythium spp., Aphanomyces cochlioides, Fusarium spp., Rhizoctonia 
solani, Rhizoctonia spp., Alternaria sp., Sclerotinia sclerotiorum, Phoma betae  

Zgorzel siewek jest chorobą powodowaną przez zespół patogenów grzybowych i grzybopodobnych, rzadko 
występują porażenia powodowane tylko przez jeden gatunek. Porażeniu mogą ulegać nasiona, kiełki i siewki w 
różnych stadiach rozwojowych.  
- Infekcja nasion - braku wschodów.  
- Plamy gnilne występują także na liścieniach, są przejściowo wodniste, lecz szybko zasychają.  
- Silnie porażone rośliny zamierają, w rzędach pozostają puste przestrzenie.  
- Trudne jest jednoznaczne wskazanie sprawcy uszkodzeń na podstawie objawów, konieczne jest badanie 
mykologiczne. Zazwyczaj najwcześniejsze infekcje są powodowane przez Pythium ultimum lub P. irregulare, 
bądź A. cochlioides. Patogenny te dobrze rozwijają się w warunkach wysokiej wilgotności gleby.  
- Infekcje są dokonywane przez strzępki wegetatywne lub za pomocą pływek powstających w zarodniach 
pływkowych.  
- Siewki chronione są przez fungicydy zawarte w otoczce nasiennej. Ochrona nie jest całkowita (rozmycie w 
wodzie glebowej, różna wrażliwość patogenów na fungicydy, itp).  
 - Wczesny siew, odpowiednia głębokość siewu, właściwe zmianowanie, usuwanie chwastów – sprzyja to  
ograniczeniu porażeń siewek.  

         

Zgorzel siewek spowodowana przez R. solani Zgorzel siewek buraka powodowana przez 
Aphanomyces cochlioides 

Chwościk buraka - Cercospora beticola 

Objawy chorobowe występują najwcześniej na buraku ćwikłowym. Widoczne są zwykle już w połowie sezonu 
wegetacyjnego, najpierw na zewnętrznych okółkach na najstarszych liściach buraka, potem stopniowo na 
kolejnych.  
- Niemal okrągłe plamy o średnicy 3 – 5 mm z czerwonawą lub czerwono-brązową obwódką. Środek plam 
początkowo jest jasny potem staje się szarawy (wytwarzanie zarodników konidialnych). Plamy mogą zlewać się w 
większe skupiska.  
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- Liść stopniowo żółknie i zamiera. W miejsce zamierających liści wytwarzane są nowe, co powoduje 
wykształcenie stożkowej głowy buraka.  
- Patogen produkuje dwa rodzaje toksyn: cercosporynę i betakolinę. Cercosporyna jest uaktywniana przez światło 
słoneczne. 
- Szkodliwość choroby - redukcja plonu cukru nawet o 42 % (efekt mniejszej masy korzeni, niższej zawartości 
cukru i trudności z jego ekstrakcją).  
Biologia i występowanie 
Choroba występuje zgodnie z zasięgiem uprawy buraka. Bardzo powszechna jest w Polsce południowej i 
południowo – wschodniej.  
- Warunki sprzyjające to skrócenie cyklu zmianowania, przyorywanie liści buraczanych i niestaranne zwalczanie 
chwastów.  
- Patogen zimuje w postaci zarodników i splotów ciemnej grzybni w glebie, wraz z resztkami pozostawionych 
roślin. Zarodniki w glebie mogą zachować swą zdolność do infekcji nawet do 2 lat. Cercospora beticola wydaje 
kilka pokoleń zarodników w ciągu roku. 
- Źródłem infekcji mogą być także pozostawione na polu pośpiechy i burakochwasty oraz niektóre chwasty 
(komosa).  
- Choroba rozwija się najbardziej w zakresie temperatury 25 – 30oC i wysokiej wilgotności powietrza (95 – 100%) 
– sprzyjają jej lata ciepłe i wilgotne oraz naprzemienne okresy wilgoci i suszy w ciągu doby. Warunkiem 
kiełkowania zarodników na powierzchni liścia jest dostępność wody lub wilgoci. Są one roznoszone przez wodę i 
wiatr. 
Ochrona 
- Podstawą ochrony agrotechnicznej jest przynajmniej czteroletnia przerwa w uprawie buraka, niszczenie 
chwastów i głębokie przyorywanie resztek pożniwnych.  
- Patogen wykazuje odporność na fungicydy. Uodpornienie sprowokowały warunki środowiska, ale również w 
głównej mierze nieprzemyślane zwalczanie. Sytuację pogarsza bardzo uboga gama substancji aktywnych 
zarejestrowanych w burakach i wycofywanie niektórych preparatów z użycia ze względu na ochronę środowiska.  
- Substancje aktywne stosowane do zwalczania chwościka można podzielić na trzy grupy pod względem 
możliwości pojawienia się na nie odporności w populacji grzyba. Pierwsza to grupa niskiego ryzyka, do której 
zalicza się substancje działające kontaktowo (np. związki miedzi, mankozeb, propineb). Substancje o średnim 
zagrożeniu powstania odporności (związki morfolinowe i triazolowe), i trzeci grupa - o wysokim ryzyku 
powstania odporności – benzymidazole. 
- Skuteczność ochrony fungicydami i ich opłacalność zastosowania zależy od precyzyjnego terminu ich użycia.  
- Monitorowanie plantacji rozpocząć należy po zasygnalizowaniu zagrożenia przez lokalne służby agrotechniczne 
cukrowni. Przegląd pola wykonywać należy w następujący sposób: 
Przejść całe pole po przekątnej. Zerwać losowo 100 liści (po 1 liściu z buraka, ze środkowego okółka rozety 
liściowej, określić liczbę liści porażonych. Porównać procent porażenia z progami szkodliwości/progami 
zwalczania z poniższej tabeli: 

 

 
 
 
 
 

Bardziej restrykcyjne podejście do kryterium ustalania progu szkodliwości, jako sygnału do wykonania 
zabiegu, jest szczególnie polecane dla południowych regionów Polski, zwłaszcza przy wystąpieniu 
warunków pogodowych sprzyjających chorobie (ciepło i wilgoć) – należy rozpocząć zabiegi w przypadku 
pojawienia się pierwszych objawów chorobowych (sporadyczne, pojedyncze plamki), gdyż pewne jest, że 
równocześnie z przeprowadzaną oceną (lustracją pola) ma miejsce kiełkowanie zarodników i pierwsze etapy 
infekowania w innych punktach liści (każdy zarodnik może dać objaw chorobowy). 
- W przypadku planowania bardzo późnych zbiorów może zajść konieczność zwalczania choroby w drugiej 
połowie sierpnia a nawet we wrześniu. Decyduje w tym przypadku przebieg pogody, planowany termin zbioru i 
nasilenie choroby.  
- Zabieg fungicydowy powinien być wykonany najpóźniej przy osiągnięciu progu szkodliwości. Preparaty należy 
stosować przemiennie. 
- Za tolerancję buraka na chwościka odpowiada wiele genów w związku, z czym znane są odmiany o silnej 
tolerancji i słabszej.  

Termin porażenia chorobami Próg zwalczania (szkodliwości) 
Do końca lipca  1% porażonych roślin 
Pierwszy tydzień sierpnia do 10% porażonych roślin 
Drugi tydzień sierpnia do 15% porażonych roślin 
Po drugim tygodniu sierpnia do 45% porażonych roślin 
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- Praktyka wskazuje, że najlepiej na polu zachowują się odmiany o średniej tolerancji i prawidłowej ochronie 
chemicznej niż te o wysokiej w tolerancji, gdyż w warunkach braku infekcji często charakteryzują się niższym 
plonem. 
Identyfikacja i wykrywanie 
Symptomy chwościka można pomylić z brunatną plamistością liści (Ramularia beticola) lub z bakteryjną 
plamistością liści (Pseudomonas syringae pv.aptata);  
- Brunatna plamistość liści – jasne plamy + brązowawa obwódka; 
- Bakteryjna plamistość liści – dość rozległe plamy bez śladów grzybni; 
- Chwościk buraka – na jasnych plamach ciemne punkty skupień zarodników + czerwonawo-brązowa obwódka 
- Plamik liściowy (Phoma betae) - na liściach odróżniają go od chwościka znacznie większe plamy z 
koncentrycznymi pierścieniami. Charakterystyczne jest również podłużne pęknięcie w środku plamy przy 
pociągnięciu za brzeg liścia. Pod światło widać na ich powierzchni czarne kuleczki (piknidia). 
- Technika PCR z użyciem specyficznych primerów (CBACTIN959L i CBACTIN959R) pozwala na 
wyodrębnienie i powielenie fragmentu DNA kodującego aktynę. Dzięki temu możliwa jest szybka i jednoznaczna 
molekularna identyfikacja patogena oraz odróżnienie od innych patogenów.  
 

 
Objawy chwościka buraka współistniejące z 
objawami mączniaka prawdziwego    

Objawy chwościka buraka – plan dalszy, na 
pierwszym planie liście z objawami mączniaka 
prawdziwego 
 

           
Chwościk buraka – wyrośnięta nadmiernie głowa 
buraka  

Brunatna plamistość liści buraka

Brunatna plamistość liści buraka - Ramularia beticola  

- Choroba występuje często razem z chwościkiem. Powodowana jest przez Ramularia beticola.  
- Grzyb tworzy na liściach jasne okrągłe plamy, które mogą się zlewać w większe skupiska.  
- Pierwsze plamy pojawiają się na starszych liściach. Silne porażenie liści prowadzi do ich żółknięcia, zasychania i 
zamierania.  
- Początkowo plamy są szarozielone lub szarawe, niemal okrągłe i nieco większe niż te powodowane przez 
chwościka, bo o wymiarach 4–7(-15) mm. Plamy wewnątrz są białe lub szaro-biało–srebrzyste, na obwodzie – 
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ciemnobrunatne. W obrębie plam tkanka podłużnie pęka i stopniowo wykrusza się. Zamieranie liści prowadzi do 
wytwarzania ich kolejnych okółków i stopniowo do wydłużania się głowy buraka, podobnie jak w przypadku 
chwościka. 
- Patogen występuje w uprawie buraka razem z C. beticola lecz wymaga dla swojego rozwoju nieco niższych 
temperatur (optimum to 17 – 20˚C). Może pojawić się na siewkach, gdyż istnieje możliwość jego przenoszenia na 
nasionach.  
Ochrona 
- Zabiegi fungicydowe stosowane dla ochrony buraka przed Cercospora beticola są skuteczne także wobec 
brunatnej plamistości liści buraka. Należy zachować podobne zasady dotyczące uprawy buraka i obserwacji. 
Choroba rzadko występuje pojedynczo, zwykle pojawia się w kompleksie chorób liściowych buraka.  

Plamik buraka – Pleospora bjoerlingii, st. konidialne Phoma betae 

Dziś już mało istotna choroba, związana głównie z nasiennikami. Grzyb przenoszony bywa z nasionami 
pochodzącymi ze skażonych nasienników, przeżywa na polu przez dwa lata, jednak w trzecim już nie jest 
notowany. 
Objawy 
Na liściach pojawiają się okrągłe lub owalne plamy, o 1-2 cm średnicy, ze współśrodkowo ułożonymi czarnymi 
pierścieniami; podobne plamy pojawiają się na łodygach i czasem na górnej części korzenia. Duże nasilenie plam 
prowadzi do żółknięcia liści lub pędów i ich zamierania.  
 

 
Plamik buraka 
 
Mączniak prawdziwy buraka - Erysiphe polygoni  
 
- Objawy chorobowe pojawiają się zazwyczaj pod koniec wegetacji, najpierw na najstarszych liściach. Występują 
po obu stronach blaszki liściowej. Rozwijają się jako biały nalot grzybni występujący w postaci plam bądź 
pokrywający całą blaszkę liściową.  
- Najbardziej porażone liście żółkną i zamierają. W grzybni rozwijają się czarne punkciki, są to skupiska 
owocników patogena.  
- Szkodliwość patogena wiąże się z ograniczeniem powierzchni asymilacyjnej oraz zużywaniem asymilatów przez 
grzyba, przy silnej infekcji powoduje to spadek jakości i masy plonu.  
Biologia i występowanie 
- Mączniak prawdziwy na buraku występuje zgodnie z zasięgiem uprawy buraka.  
- Choroba dobrze rozwija się w warunkach ciepłej i suchej pogody. Zarodniki konidialne (oidia) równie dobrze 
kiełkują w kropli porannej rosy jak i na suchej powierzchni już po 2 godzinach. Zimują owocniki mączniaka 
(kleistotecja).  
Ochrona 
- Ochronę chemiczną prowadzi się w razie konieczności stosując preparaty zawierające siarkę koloidalną. Należy 
unikać zbyt częstej uprawy buraka na tym samym stanowisku.  
 



6 

 

 
Biały nalot na liściach – mączniak prawdziwy  Mączniak prawdziwy buraka 

Rdza buraka - Uromyces betae  

- Latem na obu stronach liści pojawiają się plamy barwy rdzawo pomarańczowej, są to uredinia. Uredinia są 
stopniowo zastępowane przez ciemnobrązowe telia, co prowadzi do pojawiania się ciemnobrązowych plam. Liście 
z widocznym stadium telialnym stopniowo żółkną i zamierają.  
- Pierwsze infekcje są obserwowane na siewkach i plantacjach nasiennych. Na dolnych liściach widoczne są nieco 
wypukłe plamy (2 – 5 mm) o barwie jasnożółtej, na nich występują skupiska spermogoniów, a potem ecjów. 
Spermogonia występują na siewkach lub na roślinach nasiennych na górnej stronie liści lub liścieni w obrębie 
żółto-pomarańczowych plam. Są one kuliste, wydzielają kropelki rosy zawierającej zarodniki (spermacja). W 
następnej kolejności rozwijają się żółte, miseczkowate ecja z kulistymi ecjosporami. Plamy z ecjami mogą 
pojawiać się też na ogonkach liściowych. 
Biologia i występowanie 
- Grzyby rdzawnikowe są patogenami obligatoryjnymi. U. betae rozwija się jako rdza pełnocyklowa, 
jednodomowa.  
- Za zimowanie patogena odpowiedzialne są teliospory występujące na resztkach roślinnych pozostawionych w 
polu.  
- Na teliosporach rozwijają się podstawki i basidiospory dokonujące infekcji wiosennych w plantacjach 
nasiennych lub na siewkach. W następnej kolejności rozwijają się spermogonia i ecja. Ecja otoczone są białawą 
błonką poszarpanej skórki liścia. Występują na obu stronach blaszki liściowej i na ogonkach liściowych. Zwykle 
spermogonia i ecja pozostają niezauważone.  
Ochrona 
- Zabiegi chemiczne przeprowadza się w razie konieczności, po uprzedniej obserwacji plantacji. Należy zwrócić 
uwagę na to, by plantacje nasienne były oddalone od pozostałych upraw oraz by zachowano właściwy 
płodozmian. 
 

 
Rdza buraka      Alternarioza na buraku 

Alternarioza buraka - Alternaria alternata  

- Choroba objawia się na starszych liściach buraków, z reguły już osłabionych innymi chorobami.  
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- Rozwija się od brzegów liści, początkowo liście żółkną, między nerwami rozwijają się brunatne, owalne plamy 
stopniowo łączące się ze sobą. Na ich powierzchni może być widoczne strefowanie, a w czasie wilgotnej pogody 
aksamitne, czarne lub czarno-zielonkawe zarodnikowanie grzyba.  
- Porażone liście kruszą się i stopniowo zamierają. Porażenia często występują gniazdowo, zgodnie z dostępnością 
inokulum patogena. 
Biologia i występowanie 
- Sprawcą choroby jest Alternaria alternata, grzyb glebowy występujący powszechnie w środowisku. Jest to 
patogen porażający wiele gatunków roślin i doskonale rozwijający się jako saprotrof na resztkach roślinnych. Jako 
gatunek glebowy może porażać także siewki powodując ich zgorzele. Grzyb zimuje w glebie, sporadycznie może 
też być przenoszony z nasionami. 
Ochrona 
- Ochrona fungicydowa podobna jak dla zabiegów przeciwko Cercospora beticola. Należy unikać 
zachwaszczenia.  

Rizoktonioza - Rhizoctonia solani i Rhizoctonia spp. 
 
W zależności od warunków klimatycznych obserwuje się różne typy uszkodzeń buraka powodowane przez R. 
solani i inne gatunki z tego rodzaju. Znane są uszkodzenia siewek, korzeni oraz liści buraka. W Polsce najczęściej 
obserwowane są objawy choroby występujące na siewkach i rzadziej na korzeniach. W przypadku silniejszego 
porażenia korzeni liście żółkną. Rośliny z uszkodzonymi korzeniami tracą turgor, ich liście ścielą się i następnie 
więdną. Jako pierwsze żółkną liście najstarsze w rozecie. 
Grzyb może także przyczyniać się do spowolnienia rozwoju roślin poprzez powodowanie nieletalnych uszkodzeń 
korzeni siewek lub starszych roślin lub wskutek oddziaływania na nie za pomocą mykotoksyn.  
Ochrona  
Siewki buraka są chronione dzięki fungicydom zawartym w otoczce nasiennej, jednak jak wskazują ostatnie 
badania (niepublikowane) R. solani wykazuje się dość dużą tolerancją na fungicydy. W późniejszym okresie nie 
ma możliwości chemicznej ochrony korzeni przed porażeniami doglebowymi przez R. solani. Z tego względu w 
rejonach zagrożonych należy stosować odmiany tolerancyjne lub odporne na rizoktoniozę.  
Patogen przeżywa w warunkach polowych w postaci sklerocjów. Sklerocja występują głównie w strefie 
ryzosferowej, z nich grzybnia rozrasta się pomiędzy cząstkami gleby, zasiedla także glebowe resztki organiczne. 
Grzybnia występuje obficiej w glebach luźnych, o większej zawartości frakcji piaszczystej. Pszenica w 
przedplonie i nawozy zielone uprawiane, jako międzyplon mogą ograniczyć infekcje buraków przez rizoktoniozę.  

Rhizopus arrhizus 

Patogen glebowy, może wyjątkowo porażać korzenie, co powoduje symptomy przypominające porażenie przez 
Rhizoctonia solani. Jednak w tym przypadku z rozkładających się tkanek korzeni można wyczuć woń etanolu lub 
acetonu, widoczna także bywa biała grzybnia na glebie wokół korzenia (po jego odsłonięciu). 

Fuzaryjne żółknięcie buraka - Fusarium oxysporum, Fusarium spp. 

Starsze liście żółkną i potem więdną. Żółknięcie może być tylko jednostronne, jednak ostatecznie takie liście 
zamierają. Na przekroju pędów lub korzeni można zauważyć ciemne pasy wiązek przewodzących. Na porażonych 
roślinach nie są widoczne struktury grzyba. W Polsce typowe fuzariozy występują rzadko, choć grzyby z tego 
rodzaju pospolicie porażają buraki, szczególnie ich partie podziemne, jako patogeny wtórne.  
Fusarium oxysporum występuje w glebie pospolicie obok innych gatunków z tego rodzaju, stąd może być 
przenoszony na części nadziemne roślin. Gatunek ten może być także przenoszony wraz z nasionami. 
Ochrona 
Brak zaleceń ochronnych typowych dla fuzaryjnego żółknięcia liści. Materiał nasienny winien być zaprawiany 
preparatami fungicydowymi. Należy unikać stanowisk, na których notowano występowanie ostrych fuzarioz w 
uprawie buraka.  

Mączniak rzekomy - Peronospora farinosa f. sp. betae 

Objawy mogą występować już na siewkach, na górnej stronie liścieni lub liści widoczne są chlorotyczne plamy, a 
na ich spodniej stronie szarawy nalot zarodnikowania patogena. Liście porażone są grubsze, nieco skręcone, z 
podwiniętymi brzegami. Silnie porażone liście więdną lub zamierają. Patogen zimuje z resztkami roślin, może być 
przenoszony z nasionami. Sprzyjają mu chłodniejsze i wilgotne warunki pogodowe.  
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Ochrona wiąże się z zastosowaniem fungicydów zalecanych przeciwko mączniakom rzekomym. Należy pamiętać 
o rotacyjnym użyciu środków ochronnych.  

                              

Rizoktonioza buraka (Rhizoctonia solani)  
  

Objawy więdnięcia powodowanego przez Rhizopus 
arrhizus (podobne do więdnięcia rizoktoniozowego) 

Bakteryjna plamistość liści - Pseudomonas syringae pv. aptata  

 Pierwsze porażenia mogą wystąpić już w maju, głównym czynnikiem determinującym infekcję są warunki 
pogodowe.  
Chorobie sprzyja stosunkowo chłodna i wilgotna pogoda.  
Objawy chorobowe przyjmują postać różnego kształtu plamistości liści. Plamy są brunatno zabarwione, niekiedy 
otoczone lekko czerwieniejącą obwódką. Obok plam pojawia się rozległe, sięgające od brzegów do środka liści, 
ich żółknięcie i nekroza. Objawy chorobowe ustępują dopiero po nastaniu ciepłej i słonecznej pogody.  
- Nekrozy rozwijają się wzdłuż nerwów. Porażenie rozprzestrzenia się szybko obejmując nawet 100% roślin. 
Ochrona 
- brak zaleceń 

 
Mączniak rzekomy buraka     Bakteryjna plamistość liści 
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Rizomania - BNYVV 
 
- Wywoływana przez wirusa nekrotycznego żółknięcia nerwów buraka (BNYVV). 
- Wektorem, czyli przenosicielem BNYVV jest mikroorganizm glebowy - pierwotniak Polymyxa betae Keskin; 
- Silne infekcje - obniżenie plonu korzeni o 50-80%; 
- Spadek zawartości cukru (2-4% bezwzg.) i pogorszenie jakości przerobowej korzeni; 
- W sprzyjających warunkach pogodowych łagodny przebieg choroby; 
- Rozwój choroby – od 15oC;  
- Optymalne warunki: temperatura - 25oC; optymalne pH to 7,0-7,5 oraz duża wilgotność gleby. 
- Rośliny żywicielskie Beta spp. i Chenopodium spp. (np. burak pastewny, burak ćwikłowy, szpinak, komosa 
biała); 
- W tkance skórki korzeni rośliny rozwija się organizm pierwotniaka (plasmodium), następnie zoosporangia 
wytwarzające zoospory, które rozszerzają infekcję na sąsiednie tkanki lub roślin; 
- Komórki przetrwalnikowe(cystorusy), które mogą zachowywać zdolność infekcji nawet przez 20 lat 
pozostawania w glebie (mogą być zarażone wirusem).  
- Rizomania rozprzestrzenia się poprzez cząsteczki gleby zawierające Polymyxa betae lub jego trwałe zarodniki; 
- Na niewielkie odległości rizomania może zostać przeniesiona przez maszyny i urządzenia rolnicze 
(doczyszczarki i kombajny zbierające buraki, siewniki, koła opryskiwaczy, agregaty doprawiające glebę) lub 
drogą wodną (drenarka, systemy nawadniające, deszczówka); drogą wietrzną (erozja wietrzna), dzięki dzikim 
zwierzętom i ptakom; 
- Przeniesienie 5 kg gleby z pola zakażonego chorobą na pole o pow. 1 ha może spowodować w czasie 3 rotacji 
uprawy buraka 80-90% infekcji rosnących na nim buraków. 
- Rizomania po raz pierwszy została odnotowana w latach pięćdziesiątych we Włoszech. Od tego czasu 
obserwowane jest powolne przemieszczanie się choroby na kolejne kraje Europy.  
- Obecnie występuje ona we wszystkich rejonach uprawy buraka w Europie oraz w Azji i USA.W Polsce po raz 
pierwszy wykryta pod koniec lat 80-tych. Już wtedy wiadomo było, że występuje w licznych, rozproszonych 
ogniskach. W 2006 roku stwierdzono w Polsce dwa kolejne wirusy odglebowe, których występują zwykle w 
kompleksie z wirusem rizomanii: odglebowy wirus buraka (Beet soil-borne virus, BSBV) oraz wirus Q buraka 
(Beetvirus Q, BVQ).  
Objawy  
Objawy chorobowe są w większości mało specyficzne (podobne do objawów powodowanych przez inne patogeny 
lub niedobór składników pokarmowych).  
Objawy mogą występować głównie na korzeniach i na liściach (niekoniecznie jednocześnie). Występują w 
różnych fazach rozwoju rośliny, zależnie od stopnia infekcji i warunków. Rozpoznanie rizomanii na plantacjach 
po symptomach zewnętrznych jest trudne i ryzykowne. Rizomanii towarzyszą często infekcje dokonane przez inne 
patogeny odglebowe. Późna infekcja przy suchej i chłodnej wiośnie może w ogóle być niezauważalna na liściach.  
 

 
Objawy rizomanii na roślinach wrażliwych na wirusa obok odmian tolerancyjnych 
 
Symptomy na liściach - jedynym specyficznym symptomem porażenia przez BNYVV jest nekroza całych wiązek 
przewodzących na blaszkach liściowych i okalającą je tkankę (zwykle na liściach sercowych i liściach 
najmłodszych okółków). Najlepiej widoczne są od drugiej połowy sierpnia.  
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- Inne objawy to pofałdowanie tkanki miękiszowej pomiędzy wiązkami przewodzącymi, żółknięcie na całej 
powierzchni lub słabe wybarwienie liści; objawy występują placowo, zgodnie z kierunkiem pracy maszyn 
uprawowych; czasami występuje placowe więdnięcie mimo dostatku wody. 
Zapobieganie: 
- stosowanie odmian tolerancyjnych lub odpornych na rizomanię.   

Inne odglebowe choroby wirusowe buraka – Beet soilborne mosaic virus (BSBMV), Beet 
soil-borne virus (BSBV), Beet virus Q (BVQ) 

Objawy nie do rozróżnienia wizualnego od objawów rizomanii, symptomy mogą być podobne do symptomów 
rizomanii lub wirozy mogą przebiegać bezobjawowo.  
Zapobieganie:  
Brak zaleceń. Unikanie uprawy na polach skażonych tymi wirusami.  

Wirus mozaiki buraka (BtMV), Wirus żółtaczki buraka (BYV), Wirus łagodnej żółtaczki 
buraka (BMYV), Wirus kędzierzawki płaszczyńcowej (BLCV) 

Zwalczanie chorób wirusowych 
Wirusy te, z wyjątkiem wirusa łagodnej żółtaczki, nie przenoszą się z nasionami, a przenoszą się z korzeniami lub 
z wektorami, dlatego ważne jest zwalczanie wektorów – mszyce, płaszczyniec burakowy. Konieczne jest także 
niszczenie chwastów mogących być żywicielami alternatywnymi (rośliny komosowate, szpinak). 
 

 
Mozaika buraka       Żółtaczka wirusowa buraka  
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