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jej źródeł w jednej odmianie. Podstawę do 
tego stanowi identyfikacja markerowych se-
kwencji funkcjonalnych, które znajdują zasto-
sowanie w selekcji wspomaganej markerami 
molekularnymi, co pozwala na szybkie i jed-
noznaczne stwierdzenie obecności danego 
genu bez konieczności prowadzenia kosz-
townych i długotrwałych testów związanych 
z porażeniem materiału roślinnego. Analiza 
występowania tych sekwencji może jedno-
cześnie przyczynić się do wyjaśnienia wy-
kształcenia się oraz mechanizmów odporno-
ści na rizomanię. 

Ze względu na pojawianie się izolatów 
BNYVV przełamujących odporność roślin, 
poszerzenie bazy materiałów wyjściowych 
do hodowli oraz wzbogacenie ich o nowe 
źródła odporności wydaje się niezbędne dla 
zapewnienia ciągłej produkcji konkurencyj-
nych odmian, umożliwiających plonowanie 
w warunkach występowania wirusa oraz dla 
zapobiegania rozprzestrzeniania się patoge-
na. Dlatego też wciąż uzasadniona jest cha-
rakterystyka genetyczna, jak również fizjopa-
tologiczna niezidentyfikowanych dotychczas 
materiałów, w tym również form dzikich 
niosących odporność oraz łączenie różnych 
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Streszczenie

 Rizomania jest chorobą buraka cukrowego wy-
woływaną przez wirus nekrotycznego żółknięcia 
nerwów buraka BNYVV, który powoduje znaczące 
jakościowe i ilościowe straty plonu tej ekonomicz-
nie istotnej rośliny w skali światowej. Za najbardziej 
skuteczną metodę walki z rozprzestrzenianiem cho-
roby, umożliwiającą uprawę w warunkach porażenia 
uznaje się stosowanie odmian wyprowadzonych w 
toku hodowli odpornościowej. Jednakże żaden z do-
tychczas opisanych genów nie warunkuje całkowitej 
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Summary

odporności, a jedynie tolerancję na wirus. Jednocze-
śnie z powodu pojawiania się szczepów zdolnych do 
przełamywania odporności, przeszukiwanie zasobów 
dzikich form z rodzaju Beta jest kluczowe dla dalszej 
identyfikacji nowych źródeł odporności, a w kon-
sekwencji dla utrzymania ciągłej produkcji konku-
rencyjnych odmian buraka cukrowego. W niniejszej 
pracy dokonano przeglądu znanych obecnie źródeł 
odporności, jak również przedstawiono podstawowe 
mechanizmy istotne dla jej wykształcenia. 

Rhizomania is a disease of sugar beet induced 
by Beet necrotic yellow vein virus (BNYVV) that has 
been responsible for both quantitative and qualita-
tive significant yield losses of this economically im-
portant crop worldwide. The most effective method 
of protection that enables production under infesta-
tion conditions is believed to be resistance breed-
ing. However, none of the genes identified thus far 
seems to be able to condition a fully resistant geno-

type. Additionally, due to the appearance of resis-
tance-breaking strains of the virus, screening of wild 
relatives is crucial for further identification of new 
resistance sources and, consequently, for continuous 
production of competitive sugar beet cultivars. This 
review presents an overview of currently known 
resistance sources as well as highlights some basic 
mechanisms involved in resistance expression.
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