
    

 Poszukiwanie źródeł odporności na choroby i czynniki  

 abiotyczne w zasobach genowych buraka cukrowego 
 

 

 
WSTĘP 

 
 Nieustanne genetyczne doskonalenie form uprawnych buraka 

nastawione głównie na wzrost plonu oraz oparcie jego hodowli na 

liniach męskosterylnych przyczyniło się do powstania odmian 

mieszańcowych, w większości  bardzo podatnych na  niekorzystne 

warunki środowiska. Każdego roku te wyselekcjonowane odmiany, 

charakteryzujące się silnie zawężoną pulą genową podlegają w 

mniejszym lub większym stopniu wpływom nieustannie zmieniającego 

się środowiska, są porażane przez choroby bakteryjne, grzybowe 

 i wirusowe powodujące duże straty w plonie.  

 Celem pracy było wyszukanie wśród zgromadzonych obiektów 

kolekcyjnych genotypów odpornych na chwościka buraka (Cercospora 

beticola Sacc.), mączniaka prawdziwego (Erysiphe betae), bakteryjną 

plamistość liści buraka (Pseudomonas syringae pv. aptata) oraz na 

wydawanie pośpiechów i suszę.  

 
MATERIAŁ I METODY 

 
 Materiał pochodził z banku genów KCRZG w Radzikowie. 

Badania prowadzono w latach 2016 - 2017 na polach KHBC Sp. z o.o. 

w Straszkowie i Celbowie. Doświadczenia polowe zakładano w 

układzie losowanych bloków. Materiały badane w kierunku  

C. beticola  w miesiącu lipcu inokulowano grzybem (namnożonym 

wcześniej na pożywce agarowej) za pomocą opryskiwacza 

ciągnikowego zawieszanego. Pierwsze objawy infekcji obserwowano 

po trzech tygodniach od inokulacji. Przez cały sezon wegetacyjny 

prowadzono obserwacje pod kątem podatności na mączniaka i inne 

patogeny, oceniano tolerancję obiektów buraka na długotrwałą suszę 

(jeżeli taka wystąpiła) i niskie temperatury (na początku okresu 

wegetacji). 
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Tab. 1.  Ocena odporności obiektów kolekcyjnych  na stres suszy (Fot. 1)  

i podatności na bakteryjną plamistość liści (Fot. 2). 
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Rys.1.  Ocena odporności obiektów kolekcyjnych  na mączniaka prawdziwego  

( 9 - roślina zdrowa; 1 - roślina martwa)  

Rys. 2.  Ocena odporności obiektów kolekcyjnych  na C. beticola   

                        ( 5 - roślina zdrowa; 1 - roślina całkowicie porażona)  

 -  dawna odmiana   

2016 

2017 

Rys. 3. Test na pośpiechowatość ; Celbowo (warunki prowokacyjne ) 

( %  roślin zjarowizowanych) 

2017 % 

 

WNIOSKI 

 
1. Kolekcja zasobów genowych buraka cukrowego stanowi ważne 

źródło bioróżnorodności wnoszące nowe możliwości dla hodowli  

i prac badawczych. Wobec obserwowanego znacznego 

zróżnicowania posiadanych materiałów jest szansa na włączenie 

ich do cyklów hodowlanych.  

2. W obliczu polityki EU ograniczającej dostępność środków ochrony 

roślin szczególnie ważne są materiały niosące geny odporności na 

choroby, szkodniki i trudne warunki środowiska. 

 

Prace zostały wykonane w ramach programu wieloletniego; zad.1.2 


