
18 Ochrona roślin

W jaki sposób prowadzić skuteczne zwalczanie  
chorób grzybowych liści buraka 
Rozmowa Włodzimierza Spychały z Panem Ryszardem Wosiem – rolnikiem z rejonu plantacyjnego 
Nordzucker Polska Zakład Opalenica

Włodzimierz Spychała (W.S.) 
Proszę o krótkie przedstawienie 
gospodarstwa.
Ryszard Woś (R.W.) Gospodar-
stwo moje znajduje się w gminie 
Buk w powiecie poznańskim. Ro-
śliny, które są uprawiane na moich 
polach to zboża, kukurydza, cebula, 
bobik, trawa nasienna i oczywiście 
burak cukrowy, który  jest na po-
lach w moim gospodarstwie od za-
wsze. Dysponuję pełną gamą sprzę-
tu do produkcji polowej począwszy 
od maszyn do uprawy, siewu, pie-
lęgnacji i zbioru. Wyjątek stanowią 
buraki, które są wykopywane przez 
firmę usługową.
(W.S.) Jak Pan ocenia ubiegło-
roczny sezon pod kątem ochrony 
przed chorobami liści buraka.
(R.W.) Ubiegły rok był drugim z 
kolei wyjątkowym ze względu na 
niską ilość opadów oraz wysokie 
temperatury szczególnie w okresie 
letnim. To co obserwuję od pewne-
go czasu to zmiany polegające na 

ocieplaniu się klimatu, które powo-
dują zwiększenie nasilenia chorób 
i szkodników, nie tylko w buraku 
cukrowym ale także w innych ro-
ślinach przeze mnie uprawianych. 
Ubiegły rok nie był jakimś wyjątko-
wym jeśli chodzi o nasilenie chorób 
grzybowych liści buraka cukrowe-
go. Wykonanie dwóch oprysków 

pozwoliło na utrzymanie zdrowej 
plantacji aż do samego końca.
(W.S.) Jakie choroby grzybowe li-
ści spotyka Pan na plantacji.
(R.W.) W ostatnim czasie główny 
prym wiedzie chwościk burakowy, 
w mniejszym stopniu brunatna 
plamistość liści i te choroby stano-
wią największe zagrożenie dla plan-
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tacji buraczanych. Bywały również  
lata, że sporadycznie można było 
zauważyć mączniaka prawdziwego 
szczególnie w okresie późnego lata, 
gdzie pojawiająca się na liściach 
rosa sprzyjała powstawaniu rozwo-
jowi tej choroby.
(W.S.) W jaki sposób prowadzona 
jest ochrona fungicydowa w Pana 
gospodarstwie.
(R.W.) Jak już wcześniej wspo-
mniałem zwiększająca się z roku 
na rok presja chorób i  szkodników 
sprawia nam spore wyzwanie, aby 
w pełni skutecznie chronić nasze 
uprawy. Utrzymanie zdrowego zie-
lonego łanu plantacji buraczanej 
wynagradza wysokimi plonami ko-
rzeni i co ważne o wysokiej zawar-
tości cukru. Aby dobrze, skutecznie 
i terminowo wykonać zabieg fungi-
cydowy konieczna jest stała obser-
wacja pola. Cukrownia Opalenica 
od wielu lat prowadzi monitoring 
plantacji w zakresie chorób grzy-
bowych. Cotygodniowa obserwacja 
wytypowanych plantacji przez pra-
cowników Działów Surowcowych 
dostarcza niezbędnych informacji 
na ten temat. W razie pojawienia 
się porażenia przesyłana jest do 
mnie informacja o konieczności 
wykonania zabiegu fungicydowe-
go. W gospodarstwie do dyspozy-
cji mam opryskiwacz Amazone UX 

4200 Super, którym wykonywane 
są zabiegi ochronne.
(W.S.) Co Pan sądzi o odmianach  
buraków tolerancyjnych na chwo-
ścika.
(R.W.) Dobierając odmiany bura-
ków do uprawy w moim gospodar-
stwie biorę pod uwagę wiele czyn-
ników tj. plon korzeni, zawartość 
cukru czy preferowany termin zbio-
ru. Wśród odmian buraków reko-
mendowanych przez Cukrownię są 
także te tolerancyjne na chwościka.  
Podczas szkoleń organizowanych 
przez Dział Surowcowy plantatorzy 
mają okazję zapoznać się z wyni-
kami doświadczeń odmianowych 
i fungicydowych prowadzonych 
przez Nordzucker Polska. Wyniki 
te jasno wskazują, że tolerancja da-
nej odmiany na chwościka nie daje 
100 % odporności. Pozwala ona je-
dynie ograniczyć ilość zabiegów lub 
opóźnić rozpoczęcie fungicydowej 
ochrony plantacji. 
(W.S.) Jakie Pana zdaniem są naj-
ważniejsze elementy skutecznej 
ochrony fungicydowej.
(R.W.) Przede wszystkim od końca 
czerwca stała obserwacja planta-
cji oraz stosowanie się do zaleceń 
Działu Surowcowego cukrowni 
odnośnie wykonania zabiegów 
fungicydowych. Istotna jest ter-
minowość wykonania pierwszego 

Zdrowotność plantacji buraczanej zależy od skutecznej ochrony fungicydowej przed 
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oprysku, opóźnienie może skutko-
wać dalszym rozwojem chorób co 
ma wpływ na spadek zawartości 
cukru w korzeniach. To co zauwa-
żyłem w ostatnich dwóch latach w 
wyniku upałów i suszy dochodzi 
do przewiędnięcia liści, co znacznie 
utrudnia skuteczne wykonanie za-
biegu. 
W takim przypadku prace te nale-
ży wykonywać późnym wieczorem 

a niekiedy nocą. Należy też pamię-
tać o naprzemiennym stosowaniu 
różnych fungicydów o różnych 
substancjach aktywnych, tak aby 
nie dochodziło do uodpornień na 
poszczególne patogeny.
(W.S.) Jak Pan ocenia przyszłość 
ochrony fungicydowej plantacji 
buraczanych.
(R.W.) Wycofania substancji ak-
tywnych używanych w uprawie 

roślin będą dotyczyć również fun-
gicydów stosowanych w ochronie 
buraków cukrowych. 
To stwarza ogromne wyzwanie 
dla nas plantatorów aby skutecz-
nie chronić plantacje. Ważne bę-
dzie wsparcie ze strony instytucji 
doradczych w celu wypracowania 
skutecznych metod ochrony przed 
chorobami grzybowymi liści buraka 
cukrowego.

Stan plantacji 2020 w Nordzucker Polska 
Dobre warunki pogodowe w drugiej 
połowie marca przyczyniły się do 
rozpoczęcia prac polowych. 
Pierwsze siewy buraków zostały 
wykonane 18 marca. Z uwagi na 
uboższy niż zazwyczaj stan uwil-
gotnienia gleby w tym okresie waż-
ne było aby zabiegi uprawowe ogra-
niczyć do niezbędnego minimum 
oraz szybko i sprawnie wykonać 
zasiewy buraków. Sprzyjająca aura 
a także dostępność do wielu no-
woczesnych maszyn uprawowych i 
siewnych w naszych rejonach upra-
wowych spowodowały, że akcja 
siewna przebiegła bardzo szybko i 
sprawnie a ostatnie buraki zostały 
zasiane w połowie kwietnia. Szyb-
kość i dynamika wschodów zależała 
od zasobów wody w glebie. Susza, 
brak opadów a także chłodne noce 
spowodowały spowolnienie wzro-
stów buraków. W takich warunkach 
należało też przerwać wykonywa-
nie wszelkich zabiegów chemicz-
nych w tym ochrony herbicydowej. 
Pod koniec kwietnia na plantacjach 
pojawiła się pchełka burakowa a na-
stępnie mszyca trzmielinowo-bura-
kowa i konieczne było wykonanie 
zabiegów insektycydowych. 
Z początkiem maja pojawiły się opa-
dy deszczu co przyspieszyło wscho-
dy buraków, które do tej pory nie 
miały warunków do prawidłowego 
skiełkowania. Wraz z poprawą sta-
nu uwilgotnienia gleby poprawiła 

się skuteczność chwastobójcza her-
bicydów, szczególnie tych działają-
cych doglebowo. 
Mamy nadzieję, że pogoda w dal-
szej części sezonu wegetacyjnego 
będzie bardziej dla nas sprzyjająca i 
pozwoli optymistycznie spojrzeć na 
uzyskanie we wrześniu satysfakcjo-
nujących plonów o dobrej jakości 
surowca. 

Dzień Buraka w Nordzucker       
Polska odwołany

Z uwagi na panującą sytuację zwią-
zaną z epidemią korona wirusa, 
mając na uwadze bezpieczeństwo 
wszystkich uczestników Dzień Bu-
raka planowany na dzień 27 maja 
2020 na terenie Rolniczego Cen-

trum Kształcenia Ustawicznego 
im. Dezyderego Chłapowskie-
go w Trzciance koło Opalenicy 
nie odbędzie się. Szereg działań 
dotyczących przygotowań parceli 
demonstracyjnych zostało już roz-
poczęte i będą  doprowadzone do 
końca tak, aby plantatorzy mogli 
je indywidualnie obejrzeć. W 
przewodniku na Dzień Buraka 
przedstawiony zostanie opis po-
szczególnych parceli nasiennych, 
nawozowych, uprawowych i her-
bicydowych wraz z objaśnieniem 
dojazdu do poszczególnych loka-
lizacji. W Trzciance będzie możli-
wość zapoznania się z odmianami 
buraków uprawianych na naszych 
plantacjach produkcyjnych oraz de-
monstracjami nawozowymi. 
Na polu gospodarstwa ODR w 
Sielinku zostanie przedstawiona 
uprawa buraków w technologii Co-
nviso Smart. 
W gospodarstwie RSP Urbanowo 
będzie okazja zapoznać się z tech-
nologią Strip-Till, metodą uprawy, 
która znajduje coraz większe zain-
teresowanie wśród naszych planta-
torów.
Na polach Przedsiębiorstwa Rol-
no-Usługowego Pa-Rol w Parzę-
czewie firmy chemiczne przed-
stawią różne warianty ochrony 
herbicydowej.
Serdecznie zapraszamy (Włodzi-
mierz Spychała).


