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Stemphylium sp. – nowe zagrożenie dla uprawy buraka

- Pierwsze wykrycie choroby w Holandii -2007 rok
- Obecnie uszkodzenia przez Stemphylium sp. na 30% plantacji (Hanse i Raaijmakers 2013)
- Stwierdzono, że na grzyba nie działają preparaty zalecane do ochrony przed chwościkiem
- Przebieg choroby podobny do przebiegu infekcji powodowanej przez chwościka – silnie        
zainfekowane liście zamierają

-Straty niekiedy sięgają nawet 50% plonu!







Niedobór manganu Stemphylium sp.







USA – Pest and Disease Group of IIRB - 2013
24 tysiące poletek doświadczalnych w Fargo



Profesor Mohamed Khan główny mózg doświadczalnictwa w Fargo



Chwasty uodpornione na glifosat – buraki odporne dopuszczono w 2012 roku!

Pytanie – Czy warto rezygnować z odmian klasycznych i ograniczyć (zniszczyć) hodowle 
nie posiadające takich rozwiązań!?





Technical Days - Warms



Odporność – utrudnianie sprawcy zasiedlenia gospodarza! 

W buraku cukrowym z odpornością mamy do czynienia w przypadku odmian odpornych na 
Cercospora beticola – chwościka.

Tolerancja – roślina gospodarza jest zasiedlana, sprawca się mnoży bez ograniczeń i nie 
powoduje to strat w wysokości i jakości plonu!

W buraku cukrowym z tolerancją mamy do czynienia w przypadku odmian tolerancyjnych na 
Heterodera schachtii – mątwika buraka.

W przypadku uprawy odmiany podatnej liczebność populacji szkodnika wzrasta 1,8x w stosunku 
do liczebności początkowej.

W przypadku uprawy odmiany tolerancyjnej liczebność populacji szkodnika wzrasta 1,3x w 
stosunku do liczebności początkowej.



Clariva – biologiczny nematocyd – pomoc w ograniczaniu strat powodowanych przez mątwika.











Zmiany w odporności Cercospora beticola na fungicydy:

Główne czynniki sprzyjające:

1. Warunki atmosferyczne wpływające na gwałtowny rozwój choroby
2. Zbyt późne i zbyt wczesne zabiegi
3. Stosowanie do kolejnych zabiegów tej samej substancji aktywnej

Najważniejsze czynniki ograniczające zagrożenie:

1. Zabieg ochronny wykonany na początku infekcji
2. Stosowanie przemienne preparatów
3. Stosowanie preparatów dwuskładnikowych



Cukrownia Werbkowice Krasnystaw Dobrzelin Kruszwica

tiofanat metylu 81,1 84,6 100,0 78,9

tebukonazol 45,5 30,8 20,0 5,3

epoksykonazol 54,5 30,8 26,7 10,5

Porównanie występowania odporności na fungicydy izolatów C. 

beticola w czterech cukrowniach KSC S.A. 



Substancja 

czynna

Zakres odporności 

(w %)

Średnio

Tiofanat metylu 50 - 100 80

Tebukonazol 0 - 33 14

Epoksykonazol 0 - 38 17

Odporność chwościka na fungicydy (% zbadanych izolatów)






