
 

B      Ochrona zasobów genowych dzikich form buraka  

(Beta vulgaris L.) 

    Dzikie czyli nieuprawne formy buraka (B. vulgaris L.) są roślinami jedno, dwu lub wieloletnimi 

należącymi do czterech bardzo zróżnicowanych morfologicznie i genetycznie sekcji: Beta, Corollinae, 

Patellifolia i Nanae. Zasiedlają rejony basenu Morza Śródziemnego, zachodnie i północne wybrzeża 

Europy, Bałkany, Azję Mniejszą, Kaukaz i Wyspy Kanaryjskie. Gatunki te, stanowiące cenne źródło 

genów odporności lub tolerancji na choroby, szkodniki i trudne warunki środowiska, w Polsce, w 

warunkach naturalnych nie występują.   
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Fot. 1. Beta patula pochodząca z Włoch 

Fot. 2. Gatunek Patellifolia  patellaris dziko rosnący u wybrzeży Teneryfy    

Fot. 3. Patellifolia  procumbens – Wyspy Kanaryjskie 

Fot. 4. Beta maritima – Bretania 

Fot. 5. Beta corolliflora  miesz. (IHAR – PIB O/Bydgoszcz) 

Fot. 6. Beta lomatogona 4x (IHAR – PIB O/Bydgoszcz) 

Fot. 7. Sekcja Corollinae(IHAR – PIB O/Bydgoszcz) 

Fot. 8 . Beta corolliflora 4x  (IHAR – PIB O/Bydgoszcz) 

Fot. 9 . Beta trigyna 6x  (IHAR – PIB O/Bydgoszcz) 

Fot. 10. Sekcja Corollinae - korzeń 

Fot. 11. Sekcja Corollinae – pęd generatywny: A - B.macrorhiza, B - B.lomatogona, 

            C - B.corolliflora, D - B.trigyna 

   W Polsce, jak i na świecie prowadzona jest ochrona 

zasobów genetycznych dzikich form buraka (kolekcje, 

banki nasion, rezerwaty przyrody).  
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 Badania prowadzone są w ramach programu wieloletniego: zad.1.2; 3-1-02-0-03 
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Sekcja Beta obejmuje jedno lub dwuletnie bardzo polimorficzne gatunki  

dzikie o niewielkim i silnie rozgałęzionym system korzeniowym. Wszystkie 

rośliny tej sekcji są diploidalne i łatwo się między sobą krzyżują dając płodne 

mieszańce. Niektóre ekotypy należące do tej sekcji odporne są na ważne 

patogeny buraka i zasolenie gleby. 

      Gatunki należące do sekcji Patellifolia są odporne na mątwika (Heterodera schachtii Schm.), 

chwościka buraka (Cercospora beticola Sacc.) wirusy mozaiki (BMV) i żółtaczki (BYV) oraz mszycę 

brzoskwiniową (Myzus persicae Sulzer). W środowisku naturalnym są roślinami wieloletnimi, w naszych 

warunkach jednorocznymi, dlatego też nasiona  autotetraploidalnego gatunku B. patellaris  i 

diploidalnego B procembens zbieramy z roślin rosnących przez cały rok w szklarni lub pokoju 

wegetacyjnym. 

 Zarys problemu                

1 

7 

KOLEKCJA POLOWA WIELOLETNICH GATUNKÓW DZIKICH  SEKCJI COROLLINAE 

8 9 

10 1. Gatunki wieloletnie; formy stojące, silnie rosnące 

2. Twarda okrywa nasienna zawierająca krzemionkę 

3. Odporność na niską i wysoką temperaturę, suszę i zasolenie gleb 

4. Geny warunkujące odporność lub tolerancję na choroby 

5. Apomiksja; obecność  licznych form pośrednich 

6. Poliploidalność 2n = 18; 36; 54; 72  

7. Duże zróżnicowanie morfologiczne  

8. Jednonasienność (B. lomatogona 2n) 

9. Trudność krzyżowań z burakiem cukrowym – zaburzenia 

mejozy, przy krzyżowaniu wstecznym następuje eliminacja 

chromosomów gatunków dzikich 
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   Kolekcja polowa należąca do Krajowego Centrum Roślinnych Zasobów Genowych w 

Radzikowie znajduje się na terenie  Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin - PIB w 

Bydgoszczy.  

   Kolekcja powstała pod koniec lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku 

na bazie materiałów pochodzących z naturalnych stanowisk dawnego 

Związku Radzieckiego, Turcji, Bułgarii oraz z kolekcji Coonsa z 

Beltsville w USA.  

 Fot. Beta maritima w kolekcji polowej i w kulturach in vitro 

B. macrorhiza 2x 


