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Jak skutecznie zwalczyć chwościka burakowego, 
doświadczenia, preparaty, spostrzeżenia 
z poprzednich lat
Maciej Skwierz, Südzucker Polska S.A.

Chwościk jest najgroźniejszą cho-
robą grzybową liści, która znaczą-
co może ograniczyć plony pro-
dukowanych na naszych polach 
buraków. Intensywność uprawy 
(skrócenie płodozmianu), pozo-
stawienie rozdrobnionych liści  na 
polach, w połączeniu z wysokimi 
letnimi temperaturami  powoduje, 
że porażenie chwościkiem znaczą-
co ogranicza plonowanie i jakość 
produkowanego surowca (Rys. 1). 

Zamieszczone dane wieloletnie po-
kazują negatywny wpływ porażenia 
na osiągane plony. Na tak wysoką 
stratę w plonie cukru składa się 
ograniczenie plonu korzeni oraz 
zmniejszenie zawartości cukru. 
Zniszczenie przez grzyb rozety li-

ściowej hamuje wzrost korzeni, a 
zgromadzony cukier zużywany jest 
w późniejszym czasie na odbudowę 
liści. Skuteczna ochrona przeciwko 
chwościkowi powinna być oparta 
na prawidłowym doborze prepara-
tów oraz terminowym i starannym 
wykonaniu oprysków.

Termin wykonania zabiegu

W Polsce chwościk występuje w za-
leżności od warunków atmosferycz-
nych od trzeciej dekady czerwca do 
końca września. Występowaniu cho-
roby sprzyja wysoka wilgotność po-
wyżej 90 % w połączeniu z tempera-
turami powyżej 25 °C w dzień i 15 °C 
w nocy. Z tego względu pierwszym 
elementem monitoringu powinna 

Maciej Skwierz

być analiza przebiegu pogody. Jeżeli 
warunki wysokiej wilgotności oraz 
upały występują przez dłuższy czas, 
należy spodziewać się pierwszych 
objawów chwościka.
Pierwsze zabiegi muszą być wyko-
nane możliwie jak najwcześniej, 
tuż po zauważeniu pierwszych ob-
jawów choroby przy 1 % porażeniu 
(na 100 losowo zebranych liściach 
na jednym występują objawy cho-
roby – plamka grzybni). Zbyt późne 
zastosowanie fungicydu utrudnia 
skuteczną walkę z chorobą. Nieste-
ty najczęściej popełnianym błędem 
jest spóźnienie pierwszego zabiegu. 
Kolejne zabiegi przeprowadzane są 
w oparciu o ustalone progi szkodli-
wości.
Progi szkodliwości i terminy ich 
obowiązywania w SZP:
– do 1 % liści z pierwszymi objawa-

mi – obowiązuje do 5 sierpnia,
– 1–15 % liści z objawami – obo-

wiązuje od 6 do 15 sierpnia,
– do 45 % liści z objawami – obo-

wiązuje po 16 sierpnia.

Dobór preparatów

Bardzo ważny jest dobór odpowied-
niego fungicydu. Na przestrzeni 
ostatnich lat obserwuje się wystę-
powanie uodpornień szczepów 
chwościka na stosowane w fungicy-
dach substancje. Do tiofanatu me-
tylu dołączają obecnie strobiluryny. 
Coraz częściej po zastosowaniu tej 
grupy substancji efekt zwalczania 

Pełna ochrona Kontrola – 
brak ochrony

Rys. 1. Wpływ niezwalczonego chwościka na straty plonu cukru na podstawie do-

świadczeń fungicydowych w latach 2009–2018
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jest znikomy. Potwierdzają to wy-
konywane badania, których wyniki 
mówią o przedziale odporności 30–
70 %. Również doświadczenia polo-
we, w których testowane były różne 
fungicydy do zwalczania chwościka 
pokazują niższą skuteczność zwal-
czania choroby przez środki za-
wierające strobiluryny (Rys. 2 i 3). 
Skuteczność zwalczania chwościka 

związana jest z tolerancją odmian. 
Odmiany buraków cukrowych w 
różnym stopniu znoszą porażenie 
przez chorobę. Z tego względu trze-
ba dostosować ilość i termin zabie-
gów do występującego porażenia na 
konkretnej odmianie.
W poszukiwaniu nowych rozwią-
zań w temacie zwalczania chwo-
ścika, przeprowadzone zostało do-

świadczenie fungicydowe z trzema 
odmianami o różnym stopniu tole-
rancji na chwościka:
– standardowa bez tolerancji,
– średniotolerancyjna,
– tolerancyjna.
Każda odmiana chroniona była w 
następujący sposób: 
– wariant kontrolny – bez oprysku,
– wariant z jednym opryskiem –               

I dekada lipca,
– wariant z dwoma zabiegami –            

I dekada lipca + I dekada sierpnia,
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Rys. 4. Porównanie zdrowotności liści odmiany standardowej (zdjęcie z lewej strony) i tolerancyjnej (zdjęcie z prawej strony)

Firma Germains ma ponad 
145 lat doświadczenia w 
obróbce materiału 
siewnego i wykorzystywaniu 
jego maksymalnego 
potencjału.

W przeszłości 
zrewolucjonizowaliśmy 
siew buraka cukrowego, 
wdrażając w rolnictwie 
otoczkowany materiał 
siewny.

Nasza wszechstronna 
znajomość i zrozumienie 
potrzeb przemysłu rolnego 
umożliwiła nam 
opracowanie nowych 
technologii w zakresie 
produkcji materiału 
siewnego, pozwalających 
na zwiększenie plonów.

Rodzina naszych technologii:

Twórcy nowych 
technologii w obróbce 

buraka cukrowego

Poznaj Germains Seed 
Technology!

Porozmawiaj z nami!
Email: 
EUSugarBeet@germains.com
Twitter: @GermainsEUBeet
Odwiedź naszą witrynę: 
germains.com
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– wariant z trzema zabiegami –             
I dekada lipca + I dekada sierpnia 
+ III dekada sierpnia.

Rysunek 4 pokazuje różnice w 
zdrowotności liści odmiany stan-
dardowej i tolerancyjnej po wyko-
naniu wszystkich zaplanowanych 
zabiegów ochronnych. 
Wykonane bonitacje pokazują zde-
cydowaną różnicę w porażeniu po-
szczególnych odmian i wariantów 
ochrony (Rys. 5). Odmiany o wyż-
szej tolerancji uzyskały wyższe para-
metry zdrowotności w stosunku do 
odmiany standardowej, a rozwój ich 
porażenia był wyraźnie wolniejszy.
Zdrowotność liści przełożyła się na 
końcowy wynik plonu cukru. Wa-
rianty, które dłużej utrzymywały 
niższe porażenie osiągnęły najwyż-

sze plony (Rys. 6). W 2018 roku 
miesiącem decydującym był wrze-
sień, wysokie temperatury w tym 
czasie sprzyjały rozwojowi choroby. 
Dlatego do utrzymania optymal-
nej zdrowotności liści potrzebny 
był trzeci zabieg. Zdrowa rozeta li-
ściowa wariantów z III zabiegami w 
połączeniu z dużym nasłonecznie-
niem i relatywnie wysokimi tem-
peraturami sprzyjały zwiększeniu 
plonów i zawartości cukru.

Podsumowanie

Planując zwalczanie chorób liści pa-
miętajmy o zasadach Integrowanej 
Ochrony Roślin i okresach karen-
cji (czas od wykonania zabiegu do 
terminu zbioru musi być bezpiecz-

ny). Aby uniknąć uodpornienia 
grzyba na substancje aktywne nie 
należy stosować w kolejnych za-
biegach preparatów z tych samych 
grup. Dodatkowo do zwalczania 
chwościka w celu podniesienia sku-
teczności preparatów o działaniu 
systemicznym oraz zmniejszenia 
ryzyka wystąpienia uodpornień na-
leży zastosować dodatek prepara-
tów o działaniu kontaktowym.
Prawidłowe wykonanie zabiegów 
fungicydowych powinno uwzględ-
niać:
– termin – bezpośrednio przed po-

jawieniem się pierwszych obja-
wów lub gdy występuje max. 1 % 
porażenia,

– zabiegi należy wykonać późnym 
wieczorem lub wcześnie rano, 
kiedy temperatura nie przekracza 
20–25 °C,

– oprysk wykonujemy wodą o tem-
peraturze zbliżonej do tempera-
tury otoczenia,

– dawka wody na ha i wielkość kro-
pli powinna być zgodna z zalece-
niami zawartymi w etykiecie, 

– II zabieg wykonujemy bezpo-
średnio po zauważeniu rozwoju 
porażenia, nie później niż 3-4 ty-
godnie po pierwszym oprysku,

– liczba zabiegów powinna być uza-
leżniona od tolerancji odmiany i 
przebiegu pogody.
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