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Sprawa chwościka wraca 
jak bumerang
dr hab. Jacek Piszczek, prof. IOR-PIB, IOR-PIB-TSD w Toruniu

dr hab. Jacek Piszczek, prof. IOR-PIB

Brak ochrony chemicznej prowadzi do szybkiego rozwoju choroby (Foto: J. Piszczek)

Chwościk jest najczęściej opisywaną 
chorobą na łamach czasopism zaj-
mujących się zagadnieniem uprawy 
i ochrony buraka cukrowego. Wyda-
wać by się mogło, że już nic nie jest 
w stanie nas zaskoczyć, że jesteśmy 
w stanie z tą chorobą sobie pora-
dzić. Ubiegły rok ponownie nauczył 
nas pokory. Straty spowodowane 
przez tego grzyba były bardzo wy-
sokie, a w skali całego kraju stracili-
śmy około 15–20 % plonu cukru!

Nie ma jednoznacznego przepisu 
na skuteczną walkę z tą chorobą, 
jednak zachowanie szeregu zasad 
daje szansę na maksymalne zmi-
nimalizowanie szkód powodowa-
nych przez tego patogena. Przede 
wszystkim, wiedząc jak często 
wykonuje się w danym rejonie za-
biegi ochronne, powinno się przy-
gotować program ochrony na dany 
sezon i zabezpieczyć fungicydy na 
jego przeprowadzenie. Jest to o 
tyle istotne, że zapobiegnie przy-
padkowości wynikającej z dostęp-
ności preparatów w momencie 
wykonywania zabiegów ochron-

nych i pozwoli uniknąć stosowania 
tych samych substancji czynnych 
w kolejnych zabiegach. Z wielu 
względów w zabiegach ochronnych 
dobrze jest stosować preparaty za-
wierające dwie substancje czynne 
należące do różnych grup chemicz-
nych. 
Preparaty takie powinny skutecz-
niej chronić buraka przed chwości-
kiem niż preparaty jednoskładni-
kowe. Coraz krótsza lista substancji 
czynnych dopuszczonych do sto-
sowania w walce z tym grzybem 
stawia przed plantatorami coraz 
trudniejsze zadanie w doborze pre-
paratów. Jest to kolejny argument 
przemawiający za wcześniejszym 
ustaleniem programu ochrony. Te 
same substancje czynne mogą po-
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Silnie zaatakowane liście to źródło szybkiego rozprzestrzeniania się choroby (Foto: 

J. Piszczek)

Tak zaatakowane przez chwościka rośliny nie przyrastają na wadze, równocześnie 

tracąc na zawartości cukru (Foto: J. Piszczek)
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Przewiduj pogodę i choroby w swoim gospodarstwie

PROFESJONALNE 
STACJE 

METEOROLOGICZNE 

Stacje iMETOS są naturalnym zjawiskiem w codziennej praktyce rolniczej. 
Każdy zabieg fungicydowy w zależności od skali gospodarstwa to kilkaset czy 
nawet kilka tysięcy złotych. Obecnie decyzję o jego wykonaniu podejmuje się 
korzystając z profesjonalnych urządzeń cyfrowych. Poprzez sygnał GPRS dane 
w czasie rzeczywistym przesyłane są na platformę www.Ng.FieldClimate.com 
Stacje iMETOS monitorują do 80 chorób i ostrzegają o zagrożeniu. Informu-
ją kiedy następuje infekcja na roślinie i kiedy wykonać zabieg. Analizują dane 
pogodowe w promieniu do 10 km. Mamy również dostęp do lokalnej precy-
zyjnej prognozy pogody dla naszego gospodarstwa (7-dniowej z precyzją do 
90%). Stacja może posiadać czujniki sztucznego liścia, sondy glebowe, kon-
trolować nawadnianie, wilgotność i zasolenie gleby, temperaturę, prędkość 
wiatru, nasłonecznienie, wilgotność względną, opady, ewapotranspirację, 
alerty przymrozków oraz wskazuje okna pogodowe przy planowaniu prac.

PUBLIKACJA SPECJALNA

Własna stacja meteorologiczna?

MONITORUJ  CHWOŚCIKA 
ZA  POMOCĄ  

STACJI  METEOROLOGICZNEJ

jawić się dwukrotnie w programie 
ochrony, jednak ważne jest, by nie 
stosować ich w kolejnych zabiegach, 
ale na przykład w pierwszym i trze-
cim lub drugim i czwartym.

Terminowość zabiegów

Kolejnym, bardzo ważnym czyn-
nikiem wpływającym na skutecz-
ność ochrony jest terminowość 
wykonywania kolejnych zabiegów. 
W większości plantatorzy nie mają 
żadnych problemów z podjęciem 
decyzji o rozpoczęciu walki z grzy-
bem. 
Pierwszy zabieg ochronny musi 
być wykonany na samym począt-
ku infekcji, czyli w momencie po-
jawienia się plam powodowanych 
przez chwościka na liściach. Bar-
dzo pomocna jest tutaj sygnalizacja 
ze strony cukrowni o wystąpieniu  
choroby na plantacjach. Jednak na-
leży, bez względu na tę informację, 
nie czekając na sygnał, samodziel-
nie prowadzić lustrację swojego 
pola. Sygnał z cukrowni może być 
opóźniony w stosunku do tego, co 
dzieje się na naszej plantacji. Opóź-
nienie pierwszego zabiegu może za 
sobą pociągnąć duże trudności w 
dalszej walce z chorobą. 
Wywołujący chwościka grzyb Cer-
cospora beticola jest organizmem 
ciepło- i wilgociolubnym. Tempe-
ratury powietrza w dzień przekra-
czające 25 °C i 15 °C nocą, przy 
wilgotności powietrza w łanie bu-
raka rzędu 90 % i więcej to warun-
ki, w których choroba rozwija się 
bardzo gwałtownie. Zatem ciepło 
i wilgoć to podstawowy sygnał dla 
plantatora do rozpoczęcia lustracji 

pola. Problemy rozpoczynają się, 
gdy konieczne jest wykonanie ko-
lejnych zabiegów ochronnych. W 
przeciętnych warunkach zwykle 
jest to moment po około trzech 
tygodniach po pierwszym zabiegu. 
W ubiegłym roku okres pomiędzy 
tymi zabiegami w wielu rejonach 
był jednak krótszy. Nie można w 
sposób teoretyczny wskazać jed-
noznacznie, na czym oprzeć decy-
zję o wykonaniu drugiego zabiegu 
ochronnego. W warunkach pogo-
dowych sprzyjających chwościkowi 
trzeba bezwzględnie dokonywać 
częstych lustracji plantacji i samo-
dzielnie dokonać oceny, czy choro-

ba ponownie zaatakowała. Nie jest 
to zadanie proste. Najłatwiejszym 
rozwiązaniem jest dokonywanie 
obserwacji w kilku stałych punk-
tach pola, na tych samych rośli-
nach. Kłopotliwe, ale możliwe do 
wykonania. W ten sposób najłatwiej 
dostrzec zachodzące zmiany oraz 
ocenić, czy wykonany zabieg był 
skuteczny oraz czy rośliny wymaga-
ją kolejnego oprysku fungicydami. 

Odporność grzyba na substan-
cje czynne 
 
Jak wiadomo, grzyb coraz częściej 
wykazuje wysoką odporność na sze-
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Preparaty zalecane do ochrony buraka cukrowego przed chwości-
kiem buraka

Nazwa preparatu Dawka w 
litrach na 1 ha

Karencja w dniach

Preparaty jednoskładnikowe

Preparaty zawierające tiofanat metylu*

Bajlando 500 SC
Sintop 500 SC
Tiofan 500 SC
Tiofanat Metylowy 500 SC
Tiptop 500 SC
Topsano 
Topsin M 500 SC

1,2
1,2
1,2
1,2 
1,2
1,2
1,2 

14
14
14
14
14
14
14

Preparaty zawierające epoksykonazol**

Cortez 125 SC 
Epoksy 125 SC
Raster 125 SC
Rekord 125 SC
Respekto 125 SC
Rubric 125 SC
Safir 125 SC
Slapper 
Soprano 125 SC

1,0 
1,0
1,0  
1,0  
1,0
1,0
1,0 
1,0 
1,0  

28
35
35
35
35
35
28
35
28

Preparaty zawierające tebukonazol

Furtado 250 EW
Tebu 250 EW
Trion 250 EW

0,8 
0,8 
0,8 

30
30
30

Preparaty zawierające difenokonazol

Dafne 250 EC
Difcor 250 EC
Difo 250 SC
ILA 250 EC
Porter 250 EC

0,4 
0,35–0,4
0,36–0,4

0,4 
0,4 

62
21
21
62
62

Preparaty zawierające tetrakonazol

Bagani 125 ME
Eminent 125 ME
Galileo 
Rivior
Tetris

0,8
0,8 
0,8
0,8
0,8

30
30
30
30
30

Preparaty zawierające azoksystrobinę*

Azoxin 250 SE
Bolid 250 SE
Makler 250 SE

0,8–1,0
1,0
1,0

35
35
35

Preparaty dwuskładnikowe

Preparaty zawierające difekonazol i fenpropidynę

Spyrale 475 EC 1,0 28

Preparaty zawierające epoksynazol i fenpropimorf**

Duett Star 334 SE
Tango Star 

1,0
1,0

35
35

Preparaty zawierające epoksynazol 
i piraklostrobinę***

Optan 183 SE 0,5–1,0 28

Preparaty zawierające tetrakonazol 
i tiofanat metylu****

Matador 303 SE
Moderator 300 SE
Yamato 303 SE

1,25–1,5
1,25–1,5
1,25–1,5

35
35
35

Preparaty zawierające azoksystrobinę i cyprokonazol

Skymaster 280 SC
Zakeo Xtra 280 SC

1,0
1,0

35
35

reg substancji czynnych 
stosowanych do ochrony 
buraka. Znacznie utrud-
nia to ochronę plantacji. 
Do substancji czynnych, 
na które C. beticola wy-
kazuje bardzo wysoką 
odporność dołączyły w 
dwóch ostatnich latach 
strobiluryny! Stąd stoso-
wanie preparatów zawie-
rających tylko substancję 
czynną z tej grupy jest 
obarczone wysokim ryzy-
kiem wystąpienia braku 
skuteczności ochronnej 
zabiegu. 
Odporności na wszystkie 
substancje czynne dzia-
łające systemicznie są w 
ostatnim czasie bardzo 
często stwierdzane w 
izolatach grzyba pocho-
dzących z różnych rejo-
nów uprawy. Nie oznacza 
to jednak, że występują 
one wszędzie i są głów-
ną przyczyną niepowo-
dzeń w ochronie plan-
tacji. Gdyby tak było, na 
wszystkich plantacjach 
obserwowalibyśmy po-
dobne uszkodzenia spo-
wodowane przez grzyba, 
co nie miało miejsca w 
roku ubiegłym. 

Właściwy dobór prepa-
ratów 

Jak już wspomniano 
powyżej, przy doborze 
preparatów do ochrony 
plantacji buraka dobrze 
jest sięgać po takie, które 
zawierają dwie substancje 
czynne. 
Aby skutecznie walczyć 
ze skutkami odporno-
ści grzyba na substan-
cje czynne fungicydów 
bardzo dobrym rozwią-
zaniem jest dodanie do 
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Preparaty zawierające epoksynazol 
i tiofanat metylu***

Dedal 497 SC
Dubler Extra 497 SC
Dubler Mega 497 SC
Duett Ultra 497 SC
Dultrex-Pro 497 SC
Duo 497 SC
Durato Pro 497 SC
Epofanat 497 SC
Intizam 497 SC
Tandem 497 SC
Tionat 497 SC

0,5–0,6
0,5–0,6
0,5–0,6
0,5–0,6
0,5–0,6
0,5–0,6
0,5–0,6
0,5–0,6
0,5–0,6
0,5–0,6
0,5–0,6

28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28

Preparaty zawierające azoksystrobinę i epoksynazol 

Mercury 200 SC 1,0 28

Preparaty zawierające azoksystrobinę i difekonazol

Amistar Gold
Amistar Gold Max
Angie
Bicanta
Quadris Gold

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

35
35
35
35
35

Preparaty zawierające azoksystrobinę, difekonazol 
i tubekonazol

Fundand 450 SC
Kier 450 SC
Mollis 450 SC

0,8–1,0
0,8–1,0
0,8–1,0

35
35
35

* Populacja grzyba Cercospora beticola jest we wszystkich rejonach upra-
wy buraka silnie uodporniona na tiofanat metylu i azoksystrobinę, ** Brak 
w sprzedaży, zapasy wolno stosować do 30.10.2021, *** Brak w sprzedaży, 
zapasy wolno stosować do 01.03.2022, **** Brak w sprzedaży, zapasy wolno 
stosować do 19.10.2021

mieszanki preparatów zawierają-
cych miedź, na którą grzyb się nie 
uodparnia. 
Związki miedzi działają kontakto-
wo, ale są stosunkowo łatwo spłu-
kiwane z chronionych powierzchni 

przez opady 
deszczu. O ile 
nie zostaną za-
r e j e s t r o w a n e 
fungicydy mie-
dziowe do czasu 
podejmowania 
przez planta-
torów działań 
o c h r o n n y c h 
przed chwości-
kiem można 
sięgnąć po na-
wozy nalistne 
z a w i e r a j ą c e 
dużą ilość mie-
dzi. 
Aby w pełni 
w y k o r z y s t a ć 
jej walory, do 
cieczy opry-
skowej należy 
koniecznie do-
dać adiuwant 
przeznaczony 
do zabiegów 
fungicydowych. 
Zakwaszą one 

ciecz opryskową, spowodują lep-
sze rozprowadzenie miedzi oraz jej 
„przyklejenie” do powierzchni liści. 
Przygotowując ciecz opryskową w 
pierwszej kolejności wprowadzamy 
adiuwant i miedź, a dopiero potem 

preparat działający systemicznie. 
Inna kolejność może być przyczyną 
wytrącania się składników cieczy, 
zapychania dysz i niskiej skuteczno-
ści zabiegu. 
W tym przypadku należy dokładnie 
zapoznać się z instrukcją przygo-
towania cieczy roboczej opisaną w 
etykiecie adiuwantu oraz prepara-
tów grzybobójczych. 

Ochrona plantacji do momentu 
zmian pogodowych

Ochronę plantacji przed chwości-
kiem prowadzimy do momentu 
zmian pogodowych wpływających 
na zahamowanie aktywności grzy-
ba. 
Przede wszystkim aktywność ta 
spada w zakresie temperatur po-
między 10 a 15 °C, a poniżej 10 °C 
nie obserwuje się zarodnikowania 
i nowych infekcji powodowanych 
przez patogena. 

Takie warunki zwykle pojawiają się 
pod koniec września. Drugim czyn-
nikiem ograniczającym zagroże-
nie ze strony chwościka jest susza 
panująca w łanie buraków, co jest 
efektem długotrwałego występowa-
nia wysokich temperatur powietrza 
w trakcie miesięcy letnich.


