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Korzyści włączenia buraka cukrowego 
do płodozmianu – burak czy kukurydza?
Sławomir Czapla, Südzucker Polska S.A.

Jak w każdej dziedzinie działalno-
ści gospodarczej celem produk-
cji rolnej jest osiąganie zysków. W 
tym celu w gospodarstwie rolnym, 
powinien zostać zbudowany od-
powiedni profil produkcji, który 
będzie uzależniony od wielu czyn-
ników. 

Do najważniejszych z nich należą:
– wykształcenie i posiadana wiedza 

właścicieli,
– wielkość gospodarstwa i możli-

wości jego zwiększenia,
– rodzaj gleb,
– dostępności rynków zbytu,
– otoczenie, w którym gospodar-

stwo funkcjonuje.
Decydując się na uprawę, właści-
ciel powinien zdawać sobie sprawę 
z tego, że końcowy sukces uza-
leżniony będzie od bardzo wielu 
czynników, które w trakcie takiej 
działalności wystąpią. Rolnictwo 
charakteryzuje się tym, że konse-
kwencje działań zarówno dobrych 
jak i tych nietrafionych, wychodzą 
często dopiero po kilku miesią-
cach, a nawet i latach. Aby można 
było uzyskać wysoki plon o dobrej 
jakości technologicznej w każdej 
uprawie, ważne jest aby była ona 
prowadzona w sposób optymalny, 
nie tylko na początku ale nawet z 
kilkuletnim wyprzedzeniem. 
Rodzaj uprawy czyli tzw. płodo-
zmian powinien być dopasowany 
głównie do rodzaju gleby na jakiej 
gospodarstwo funkcjonuje i jej za-
sobności, której najlepszym wskaź-
nikiem jest poziom próchnicy. 
Jakie zalety ma utrzymanie lub 
wprowadzenie buraka cukrowego 
do płodozmianu w porównaniu z 
często spotykaną obecnie na na-
szych polach kukurydzą? To po-

równanie należy przeprowadzić 
analizując aspekt agrotechniczny i 
ekonomiczny. 

Korzyści agrotechniczne

Zarówno burak cukrowy jak i kuku-
rydza są roślinami, które w trakcie 
okresu wegetacji pobierają bardzo 
dużo składników pokarmowych. 
Wiąże się to z faktem, że obie ro-
śliny produkują dużą ilość masy 
organicznej (Rys. 1), w przypadku 
kukurydzy jest to 55–60 t/ha (łody-
gi, liście, kolby), a w przypadku bu-
raka cukrowego może to być nawet 
powyżej 100 t/ha (korzenie, liście). 
Tym samym obie rośliny są dość 
wymagające jeśli chodzi o warunki 
glebowe oraz dostęp do składników 
pokarmowych i wody, tak ważnej 
szczególnie w ostatnich latach, gdy 
występuje duży jej niedobór, powo-
dujący na znacznych obszarach kra-
ju suszę. Dlatego ważne jest aby o 
glebę odpowiednio dbać i dążyć do 
budowania odpowiedniego pozio-
mu jej żyzności.

Najważniejszymi czynniki regulują-
cymi i wpływającymi na przemianę 
i gromadzenie próchnicy w glebie 
są:
– racjonalny system uprawy gleby, 

rodzaj uprawianych roślin,
– odpowiednie zmianowanie,
– nawożenie organiczne, obor-

nik, poplony, komposty, zielone 
resztki po zbiorze plonu główne-
go.

Niekorzystne skutki uproszczo-
nych płodozmianów

Niestety, w niektórych gospodar-
stwach coraz częściej stosuje się 
uproszczenia w płodozmianach, 
wprowadzając przewagę roślin 
zbożowych w zmianowaniu, przy 
okazji eliminując całkowicie nawo-
żenie organiczne. Takie działania 
mogą doprowadzić, że za kilka lat 
gleby zostaną zdegradowane, ob-
niży się ich potencjał plonotwór-
czy, spadnie żyzność. Uprawa w 
monokulturze lub płodozmianie 
ograniczonym do jednego gatunku 
roślin, prowadzi do nasilenia się 
erozji gleby, pogorszenia jej struk-
tury oraz wyczerpania zasobności, 
co w końcowym etapie przełoży 
się na coraz mniejsze plony. Kolej-
nym skutkiem takich uproszczeń i 
ograniczeń jest zwiększona presja 

Rys. 1. Plon korzeni oraz liści to często 

ponad 100 t/ha
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chorób płodozmianowych i pogar-
szająca się "higiena" pola. Takich 
sytuacji doświadczają rejony w Eu-
ropie, gdzie intensywnie uprawiano 
kukurydzę.

Korzyści z wprowadzenia bura-
ka cukrowego do płodozmianu

Aby w pełni wykorzystać potencjał 
plonotwórczy gleby musi ona być 
poddana wieloletniej i prawidłowej 
"obróbce płodozmianowej", która 
doprowadzi do jej wysokiej kultu-
ry. Prawidłowo prowadzony pło-
dozmian, czyli odpowiedni udział 
roślin okopowych, motylkowych, 
następstwo roślin, optymalna agro-
technika, nawożenie, stabilizuje 
plony, jest zgodne z dobrą praktyką 
rolniczą. Wprowadzenie do płodo-
zmianu buraka cukrowego powo-
duje, że przy uprawie tworzone są 
takie właściwości gleby, które po-
prawiają jej żyzność i pozytywnie 
wpływają na uprawę zarówno sa-
mych buraków jak i roślin następ-
czych. 
Dzięki badaniom gleby wykony-
wanym przed uprawą buraków 
cukrowych, istnieje możliwość 
uregulowania odczynu gleby z wy-
korzystaniem wapna defekacyj-
nego. Coraz częściej plantatorzy 

stosują międzyplony, które popra-
wiają strukturę gleby, dostarczają 
składniki pokarmowe, pozwala-
ją lepiej wiązać azot oraz chronią 
glebę przed erozją wietrzną i wod-
ną. Równie ważne jak poplon jest 
pozostawienie po zbiorze na po-
wierzchni pola równo rozłożonych 
i rozdrobnionych liści buraczanych 
(Tab. 2). 
Po przyoraniu i szybkiej minera-
lizacji są one źródłem wielu cen-
nych składników pokarmowych dla 

Tab. 2. Składniki pokarmowe wnoszone z liści buraka cukrowego

Zawartość składników pokarmowych w liściach buraka

Pierwiastek Azot Fosfor Potas Magnez Wapń Sód

Wnoszona wielkość w kg/ha 120 44 252 32 40 92

roślin uprawianych po burakach. 
Wpływają także korzystnie na po-
prawę struktury i właściwości gle-
by. Uprawę buraków cukrowych 
można prowadzić z wykorzysta-
niem różnych metod agrotechnicz-
nych dopasowanych do aktualnych 
potrzeb. Dobrą i coraz częściej sto-
sowaną metodą jest siew w mulcz, 
który z jednej strony daje możli-
wość wprowadzenia do gleby do-
datkowej materii organicznej, a z 
drugiej zabezpiecza glebę przed 
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 Agregat do uprawy pasowej Strip-Till

 Ekonomia – Innowacja – Optymalizacja

 w Twoim gospodarstwie
oferuje 
– agregat do uprawy pasowej (Strip-Till) do wysiewu buraków cukrowych, 
 rzepaku, kukurydzy, słonecznika i zbóż 

Kontakt: Pan Paweł Jurga, Tel. kom.: 502 119 927, biuro@agro-line.pl, www.agro-line.pl, Agro-Line, Krzyżanowo 18, 63-100 Śrem
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nadmiernym parowaniem i utratą 
wody. Jest to szczególnie ważne w 
obecnych latach gdy mamy coraz 
większy problem z jej niedoborem 
i prawidłową gospodarką wodną. 
Może to decydować o końcowym 
plonie i zysku z uprawy każdej ro-
śliny. Wszystkie opisane powyżej 
działania podejmowane w uprawie 
buraków cukrowych mają bezpo-
średnie przełożenie na systema-
tyczny wzrost zawartości próch-
nicy, dzięki której gleba będzie 
bardziej odporna na niekorzystne 
warunki atmosferyczne jakie w 
trakcie wegetacji występują. Próch-
nica poprawia właściwości fizycz-
ne, chemiczne i biologiczne gleby, 
decyduje o jej strukturze i właści-
wościach sorpcyjnych. Wpływa 
pozytywnie na stosunki wodno-
-powietrzne w glebie i aktywizuje w 
niej życie mikrobiologiczne. Próch-
nica poprawia zasobność gleb. Jej 
związki mogą zmagazynować od 4 
do 12 razy więcej składników po-
karmowych niż część mineralna 
gleby. Zwiększa też zdolności bu-
forowe gleb, regulując i stabilizując 
ich odczyn. Związki próchniczne 
mają także istotny wpływ na proce-
sy fizjologiczne roślin. W ich skład 
wchodzi wiele tzw. substancji wzro-
stowych, które intensyfikują szereg 
ważnych procesów fizjologicznych 
roślin, takich jak gospodarka wod-
na. Mogą zatrzymać nawet 5-krot-
nie więcej wody niż same ważą i to 
w formie dostępnej dla roślin.

Korzyści ekonomiczne

Drugim aspektem, który powinien 
decydować o włączeniu buraka do 
płodozmianu jest możliwość osią-
gania dobrego zysku z jego uprawy. 
Występująca w ostatnich dwóch 
latach zapaść na rynku cukru prze-
łożyła się na cenę płaconą za bura-
ki cukrowe. Analizując koszty oraz 
dochód z uprawy buraków cukro-
wych i porównując do kukurydzy 
np. za 2018 rok można stwierdzić, 

że zysk z uprawy buraków zbliżył 
się do kukurydzy, ale nadal był 
wyższy. Niewątpliwie decydujące 
znaczenie w tym porównaniu miał 
fakt, że w 2018 roku ceny roślin 
konkurencyjnych w tym kukury-
dzy były bardzo wysokie (Rys. 3). 
W obecnym sezonie ceny powróciły 
do tych jakie były w latach wcze-
śniejszych, a biorąc pod uwagę duży 
import z terenów Ukrainy i Rumu-
nii, znaczących zmian w cenie nie 
należy się spodziewać. 
Niestety susza także zrobiła swo-
je, uzyskiwane plony kukurydzy 
w 2019 roku nie są imponujące, a 
tym samym zysk z jej uprawy, bę-
dzie dużo mniejszy od tego jaki był 
w 2018 roku. 

Mniejsza produkcja cukru – 
wyższe ceny

Po chwilowym kryzysie spowodo-
wanym nadprodukcją, ceny cukru 
na rynkach UE zaczynają rosnąć, 
zmieniając koniunkturę w jego 
produkcji. Może to mieć wpływ na 
rozliczenie buraków w przyszłym 
sezonie, co przy w miarę stabilnych 
plonach pozwoli uzyskać planta-
torowi satysfakcjonujący zysk z 
uprawy buraków cukrowych. Do-
datkowo należy pamiętać o dopła-
tach cukrowych w 2020 roku, po 
uwzględnieniu których dochód z 
uprawy buraków będzie zdecydo-

Rys. 4. Burak cukrowy to profesjonalny zbiór ....

wanie wyższy od zysku z uprawy 
kukurydzy.

Producent cukru – dobry i wia-
rygodny partner w umowie

Uprawa buraków cukrowych od za-
wsze była oparta na umowie kon-
traktacyjnej. Zawarte w niej zapisy 
dają plantatorowi nie tylko pew-
ność odbioru surowca, gwarancję 
terminowej zapłaty, ale także sze-
reg innych pomocnych w produkcji 
działań podejmowanych dla planta-
torów jak:
– fachowe doradztwo prowadzone 

poprzez inspektorów surowco-
wych,

– pomoc w nabyciu środków pro-
dukcji takich jak nasiona, środki 
ochrony roślin czy nawozy,

– możliwość zakupu wapna defe-
kacyjnego, które jest bardzo cen-
nym nawozem,

– umożliwienie nabycia lub sprze-
daży cennej paszy, którą są wy-
słodki buraczane,

– organizację usługowego siewu 
oraz zbioru buraków (Rys. 4),

– profesjonalny załadunek oraz 
transport surowca do cukrowni 
(Rys. 5),

– poprzez portale bieżący dostęp 
do własnych danych,

– natychmiastowe informowanie 
o zmianach w przepisach praw-
nych, 
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– pośrednictwo w ubezpieczeniach 
plantacji.

Dodatkowa pomoc świadczona 
przez cukrownie ważna jest w przy-
padku nowych plantatorów, którzy 
dopiero zaczynają przygodę z upra-
wą buraków cukrowych. 
Żadna inna dziedzina produkcji 
rolnej nie jest tak przygotowana 
na obsługę swoich partnerów biz-
nesowych. Jest to niewątpliwie 
dużą przewagą i dużym plusem w 
porównaniu do uprawy nie tylko 
kukurydzy, ale także innych ro-
ślin.

Dywersyfikacja produkcji

Hasło dywersyfikacja jest dość 
modne w ostatnich czasach i do-
tyczy różnych dziedzin gospodar-
ki i produkcji, ważne jest także w 
przypadku rolnictwa. Fakt, że cała 
produkcja odbywa się w warunkach 
polowych, które są w największym 
stopniu uzależnione od przebiegu 
pogody powoduje, że gospodarstwo 
rolne w swojej produkcji, powinno 
opierać się o płodozmian a w nim 
wiodące rośliny. Jest to ważne nie 
tylko dla prawidłowego zmianowa-

nia, ale także dla zabezpieczenia 
finansowego gospodarstwa w przy-
padku problemów z plonem, ceną 
lub sprzedażą jakiejś rośliny. Wpro-
wadzenie do płodozmianu buraka 
cukrowego, daje zabezpieczenie, że 
będą pieniądze a stanowisko i gleba 
nie będą zdegradowane.

Podsumowanie

Buraki cukrowe zdecydowanie wy-
grywają z kukurydzą, ale w gospo-
darstwie dla zachowania równowa-
gi płodozmianu, jest miejsce także 
dla kukurydzy i innych roślin. Bu-
raki wręcz powinny znajdować się 
w płodozmianie każdego gospodar-
stwa, które tylko ma możliwość ich 
uprawy. Zgodnie z dobrą praktyką 
rolniczą, prawidłowe zmianowanie, 
to udział okopowych w obsiewie na 
20–25 % gruntów ornych gospo-
darstwa. Funkcjonująca dość wy-
soka dopłata do uprawy buraków, 
czyni tę uprawę bardzo atrakcyjną.
Ktoś kiedyś powiedział, że "uprawa 
buraków cukrowych, to miernik sta-
nu posiadania, postępu i możliwości 
rolnika", to prawda, warto więc żyć 
w przyjaźni z tą jakże cenną rośliną.

Rys. 5. ... oraz załadunek i transport

Nowy, groźny szkodnik w uprawie buraków cukrowych w Polsce

Skośnik buraczak (Scrobipalpa 
ocellatella (Boyd, 1858)) został wy-
kryty na kilku stanowiskach na Dol-
nym Śląsku oraz w Wielkopolsce we 
wrześniu i październiku 2019 roku. 
Uszkodzenia buraków na Dolnym 
Śląsku były bardzo duże, większość 
roślin nosiła widoczne ślady wtór-
nych infekcji i na każdej roślinie 
żerowało przynajmniej kilka larw. 
W Wielkopolsce, w Winnej Górze, 
ok. 15 % roślin buraków zasiedlo-
nych było przez szkodnika, jednak 
w znacznie mniejszym nasileniu 
niż miało to miejsce w południowo-
-zachodniej części kraju. Gąsienice 
można dostrzec mocno odginając 

lub wyłamując najmłodsze liście bu-
raka. Ukrywają się one też często w 
niewielkich tunelach zbudowanych 
z przędzy, najczęściej u podstawy 
blaszki liściowej, niekiedy zawijają 
też jej brzegi.
Na porażonych polach zebrano pró-
by zainfekowanych roślin. W wa-
runkach laboratoryjnych wyhodo-
wano osobniki dorosłe szkodnika. 
Wykonano również dokumentację 
fotograficzną.
Skośnik buraczak jest obecnie jed-
nym z najważniejszych szkodników 
buraków cukrowych w Europie za-
chodniej i południowej, Afryce Pół-
nocnej, na Bliskim Wschodzie oraz 

w niektórych krajach azjatyckich 
(Pakistan, Syria, Chiny, Irak i Iran). 
Gąsienice szkodnika powodu-
ją straty ilościowe i jakościowe w 
plonie korzeni pod koniec okresu 
wegetacji. Infekcje wtórne są przy-
czyną zmniejszenia zawartości cu-
kru, często o ponad 50 % w ko-
rzeniach. Zainfekowane korzenie 
mają również wyższą zawartość 
glukozy, potasu i sodu niż rośliny 
niezainfekowane. 
Zasiedlone korzenie praktycznie 
nie nadają się do przechowywania, 
gdyż w pryzmach infekcje wciąż 
postępują, a nawet się nasilają (LIZ 
Polska).


