
NIEINFEKCYJNE CHOROBY BURAKA

NIEDOBÓR AZOTU
Na prawidłowo nawożonych plantacjach niedobór azotu wystę-

puje rzadko. W przypadku nierównomiernego rozsiania nawozu 
może ujawnić się na małych powierzchniach, szczególnie na gle-
bach lekkich, o małej zawartości substancji organicznej. Silne i dłu-
gotrwałe deszcze zmywają i wypłukują rozpuszczalne związki azotu 
do głębszych warstw gleby, co prowadzi również do wyżej opisanych 
objawów. 

Burak należy do roślin silnie reagujących na niedobór azotu. 
Wzrost roślin zostaje wyraźnie zahamowany. Liście są jednolicie ja-
snozielone, a najstarsze żółkną, brązowieją, następnie obumierają. 
Blaszki nowo tworzonych liści są wąskie, a ogonki liściowe nienor-
malnie wydłużone. Rozeta liściowa jest wzniesiona.

Zapobieganie:
 ▶ zastosowanie interwencyjnej dawki tego składnika;
 ▶ mając na uwadze, że nadmiar azotu wpływa niekorzystnie na kiełkowanie nasion i zdrowotność siewek oraz na jakość 

technologiczną surowca i paszową liści, wysokość nawożenia należy dostosować do jego zawartości w glebie i spodzie-
wanego plonu.

NIEDOBÓR FOSFORU
Objawy niedoboru fosforu pojawiają się przeważnie na plan-

tacjach buraka uprawianego na glebach kwaśnych, gdzie fosfor 
występuje w postaci niedostępnej, niekiedy na glebach bogatych  
w wapń, gdzie nawozy szybko przechodzą w formę nierozpusz-
czalną, a także w przypadku silnego ugniecenia lub zalania pola. 
Ponadto przyswajalność fosforu zmniejsza się przy niskiej tempera-
turze. Niedostateczna ilość przyswajalnego fosforu w glebie obniża 
zarówno plon korzeni, jak i zawartość cukru.

Liścienie i pierwsze liście siewek buraka są intensywnie zielone, 
z odcieniem niebieskawym, niekiedy więdną nie zmieniając zabar-
wienia. W późniejszym okresie wegetacji na liściach pojawiają się 
brunatne lub czerwonawe plamy, a niekiedy również drobne, ne-
krotyczne, nieregularne plamki przypominające chwościka burakowego, lecz różniące się kształtem i brakiem antocjano-
wej obwódki, Korzenie są małe z dużą ilością drobnych korzonków bocznych.

Zapobieganie:
 ▶ odpowiednie nawożenie pola pod uprawę buraka;
 ▶ regularne stosowanie wapnowania na glebach kwaśnych;
 ▶ stosowanie zalecanych dawek nawozów fosforowych dostosowanych do rodzaju uprawy i zasobności gleby dawkami 

fosforu;
 ▶ unikanie stosowania zbyt wysokich dawek azotu;
 ▶ wzbogacanie gleby w substancję organiczną (próchnicę).

NIEDOBÓR POTASU
Objawy niedoboru potasu pojawiają się na ogół w późniejszym terminie okresu wegetacji. Mogą wystąpić w uprawie 

buraka na glebach zwięzłych, słabo przewietrzanych i nasilają się podczas upalnej i bezdeszczowej pogody. Objawy nie-
doboru tego składnika mogą również wystąpić przy przenawożeniu buraka azotem, zwłaszcza na glebach lekkich. Plon 
korzeni i cukru jest wówczas niski, a także gorsza jest jakość technologiczna surowca. 

Liście buraka są lekko pomarszczone, a na ich brzegach tworzy się żółtawa obwódka. Z czasem brzegi liści zamierają. 
Pomiędzy nerwami liści starszych okółków tworzą się (od brzegów ku środkowi) nekrotyczne plamy. Liście młodszych 



okółków są drobne, mają pofałdowane brzegi i od wierzchołków 
żółkną.

Zapobieganie:
 ▶ należy stosować racjonalne nawożenie buraka, oparte na wyni-

kach analizy chemicznej gleby;
 ▶ regularne stosowanie wapnowania na glebach kwaśnych;
 ▶ zrównoważone stosowanie pozostałych nawozów mineralnych.

NIEDOBÓR MAGNEZU
Objawy niedoboru magnezu zbliżone są do symptomów żółtacz-

ki wirusowej. Począwszy od brzegów szczytowej części liścia pojawia 
się żółknięcie blaszki między nerwami. Żółte lub pomarańczowożółte, nieregularne plamy są wyraźnie odgraniczone od 
zielonych części liścia, które utrzymują się wzdłuż nerwów tworząc dość szerokie otaśmienie. Na skutek rozwoju grzy-
bów saprofitycznych brzegi liści czernieją, a następnie rozpadają się. 
Od żółtaczki wirusowej objawy te różnią się mniej intensywnym, 
żółtym zabarwieniem plam oraz brakiem charakterystycznej dla tej 
wirozy kruchości i łamliwości liści.

Objawy niedoboru magnezu występują najczęściej w uprawie 
buraka na glebach lekkich, bogatych w wapń. Ujawnieniu ich sprzy-
ja kwaśny odczyn i zła struktura gleby. 

Zapobieganie:
 ▶ stosowanie zrównoważonego nawożenia;
 ▶ regularne stosowanie wapnowania na glebach kwaśnych;
 ▶ unikanie dużych dawek potasu na glebach kwaśnych;
 ▶ unikanie stosowania zbyt niskich dawek fosforu;
 ▶ unikanie stosowania nawozów azotowych zawierających jony 

NH4
+ (siarczanu amonu).

NIEDOBÓR WAPNIA
Przy niedoborze tego składnika na plantacjach buraka obserwu-

je się łyżkowate zawijanie się młodych liści oraz nekrozę rozpoczy-
nającą się od wierzchołka blaszki liściowej. W skrajnych przypad-
kach ze środkowych liści rozety pozostają tylko ogonki z resztkami 
szczerniałej, postrzępionej blaszki. Niekiedy liście sercowe całkowi-
cie zamierają, co przypomina objawy braku boru. Wzrost roślin jest 
zahamowany. Objawy braku wapnia występują na glebach kwaśnych 
oraz ubogich w ten składnik. 

Zapobieganie: 
 ▶ niedobór wapnia można częściowo łagodzić przez zastosowanie w międzyrzędzia 300-500 kg/ha wapna węglanowego;
 ▶ unikanie dużego stężenie soli magnezu lub potasu w glebie.

ZGORZEL LIŚCI SERCOWYCH, SUCHA ZGNILIZNA
Niedostatek boru występuje najczęściej w latach o niewielkiej ilości opadów w uprawie buraka na glebach zasadowych 

oraz przewapnowanych glebach kwaśnych, w których nadmiar wapnia unieruchamia rozpuszczalne formy boru. W przy-
padku dużego niedoboru tego składnika może nastąpić znaczne obniżenie plonu korzeni, sięgające w skrajnych przypad-
kach 50-60%. Niższa jest również zawartość cukru w korzeniach. Porażone korzenie nie nadają się do przechowywania,  
a przeznaczone na sadzonki nie wytwarzają pędów nasiennych. 

Burak jest szczególnie wrażliwy na niedostatek boru, w wyniku którego powstają objawy chorobowe zwane zgorzelą 
liści sercowych i suchą zgnilizną korzenia. Początkowo liście zewnętrznych okółków są pofałdowane, a na ogonkach liścio-
wych tworzą się charakterystyczne, brunatne, poprzeczne spękania. W miejscach wypukłych blaszki liściowej powstają 



delikatne, szarawe spękania tworzące siateczkę. W miarę rozwoju 
choroby następuje brunatnienie i obumieranie liści sercowych, któ-
re z czasem może obejmować również liście starsze. Głowa korze-
nia czernieje i pęka. Rozwija się w niej sucha zgnilizna z udziałem 
grzybów Phoma betae i Fusarium culmorum dochodząca do środka 
korzenia. Na powierzchni korzeni tworzą się niekiedy szare plamy, 
a na przekroju widoczne jest ściemnienie miąższu wzdłuż wiązek 
przewodzących.

Zapobieganie:
 ▶ po zaobserwowaniu pierwszych objawów niedoboru rośliny na-

leży opryskać nawozami zawierającymi bor;
 ▶ unikanie przewapnowania gleby;
 ▶ unikanie zbyt  intensywnego nawożenia mineralnego;
 ▶ poprawa zawartości substancji organicznej w glebie (próchnicy).

NIEDOBÓR INNYCH MIKROELEMENTÓW
Niedobór w glebie takich mikroelementów jak: żelazo, siarka, 

cynk i mangan może powodować zaburzenia w normalnym rozwoju 
buraka, ujawniające się różnymi przebarwieniami na liściach. 

Przy niedoborze żelaza występującym rzadko, głównie na gle-
bach silnie zasadowych, widoczne jest żółknięcie liści, u których 
zielone pozostaje tylko unerwienie. Niedobór siarki występujący 
sporadycznie, objawia się żółknięciem całych liści. Na blaszkach  
i ogonkach liściowych pojawiają się z czasem brunatne plamy. 

Objawem niedoboru cynku występującego niekiedy w uprawie 
buraka na glebach silnie zasadowych jest chloroza liści sercowych. 
Na powierzchni liści tworzą się żółte lub białawe plamy, ograniczone 
zielonymi nerwami. Później blaszka liściowa zasycha, a unerwienie 
nadal pozostaje zielone. 

Niedostatek manganu uwidacznia się na liściach zewnętrznych 
okółków w postaci chlorotycznych, mozaikowato rozproszonych przejaśnień, które z czasem żółkną tworząc nekrotyczne 
plamy. Występuje on wówczas, gdy składnik ten jest w formie nieprzyswajalnej dla roślin, co zdarza się na glebach torfo-
wych o pH 6, na lekkich, świeżo wapnowanych o pH 6,5 oraz na bogatych w substancję organiczną lub zasadowych. 

Zapobieganie:
 ▶ w przypadku  stwierdzenia objawów niedoboru należy stosować dolistnie nawozy zawierające wymienione składniki.
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Objawy niedoboru manganu


