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Jak uprawiać buraki cukrowe w warunkach 
niedoboru wody
dr Henryk Ławiński, Pfeifer & Langen Polska S.A.

W ostatnich latach obserwuje się 
duże anomalie pogodowe, trudne 
do przewidzenia a mające bardzo 
duży wpływ na poziom plonowania 
roślin jarych, szczególnie takich jak: 
zboża, kukurydza i buraki cukrowe. 

Niepokojący jest wzrost średnich 
temperatur rocznych, miesięcz-
nych, przy jednocześnie zmniej-
szających się ilościach opadów w 
okresie wegetacyjnym a szczegól-
nie okresie letnim (czerwiec–wrze-
sień). Zwiększa się ilość dni ze 
średnią temperaturą pow. 25 °C, 
jednocześnie przy długich okre-
sach bez opadów. Krajowy bilans 
wodny (Rys. 1) za rok 2018–2019 
w I dekadzie sierpnia przedstawia 
rejony, gdzie w ostatnich wystąpił 
największy niedobór wody. Doty-
czy to szczególnie zachodnich re-
jonów – lubuskiego i Wielkopolski, 
gdzie ekstremalne susze wystąpiły 
nie tylko w ostatnich 2 latach lecz 
także w roku 2006, 2008, 2015. 
Problemem polskich rolników jest 
to, że ok. 80 % gleb, na których go-
spodarują są zaliczane do kategorii 
bardzo lekkich i lekkich z małą ilo-
ścią próchnicy (humusu) 1–1,5 %, 
bardzo podatnych na przesuszenie, 
szczególnie przy intensywnej – nie 
przemyślanej jej uprawie. Agregaty 
glebowe są stabilne – trwałe dopie-
ro wtedy, gdy zawartość próchnicy 
jest na poziomie powyżej 4,3 %, co 
praktycznie w Polsce nie występuje. 
Jak zatem w tych niekorzyst-
nych warunkach glebowych i 
niedoboru wody uprawiać buraki 
cukrowe? 
Nawadnianie buraków na szeroką 
skalę także nie wchodzi w rachubę 
ze względów ekonomicznych i ma-
łych zasobów wody w Polsce (naj-

mniejsze zasoby w Europie). Plan-
tatorzy powinni zatem skupić się 
na tych elementach agrotechniki, 
na które mają wpływ, a od których 
zależy optymalne wykorzystanie 
przez rośliny dostępnej wody w gle-
bie. 

Znaczenie materii organicznej 

Ilość materii organicznej w glebie 
ma bardzo duży wpływ na ilość 
retencji wody (Rys. 2). Oprócz 
tego zwiększa ilość składników 
pokarmowych dostępnych dla ro-
ślin, tworzy i utrzymuje właściwą 
strukturę oraz zmniejsza ryzyko 

zaskorupienia i zamulenia gleby w 
przypadku wystąpienia ulewy. Aby 
zwiększyć ilość tzw. świeżej materii 
organicznej w glebie wszystkie na-
wozy naturalne takie jak: obornik, 
gnojowica, pomiot kurzy, kompost, 
poferment z rolniczych biogazowni 
powinny być regularnie stosowane 
pod wszystkie rośliny w płodozmia-
nie buraczanym. Najlepsze efekty 
osiąga się, gdy co roku stosowane 
są mniejsze dawki niż jednorazo-
wo większa ilość, bezpośrednio po 

dr Henryk Ławiński

Rys. 1. Krajowy Bilans Wodny w latach 2018 i 2019
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Rys. 4a. Dobrze osadzony w glebie korzeń buraka w uprawie pasowej

zbiorze przedplonu, przed uprawą 
buraków cukrowych. Jeżeli w go-
spodarstwie nie prowadzi się pro-
dukcji zwierzęcej to słoma w całości 
powinna pozostać na polu, dobrze 
rozdrobniona i po wysiewie wapna 
wymieszana z glebą (ok. 2 cm na 1 
tonę słomy). Wapnowanie ma za-
pobiec procesom fermentacji oraz 
zbyt gwałtownej mineralizacji, co 
zachodzi jeżeli na słomę stosujemy 
tylko azot. W wielu rejonach od lat 
pomiędzy rolnikami funkcjonuje 
wymiana słomy za obornik lub po-
miot kurzy i jest to kierunek właści-
wy.

Znaczenie struktury gleby 

W warunkach niedoboru wody, 
braku wystarczającej ilości opadów 
szczególnego znaczenia nabiera za-
pewnienie korzeniom buraka moż-
liwości swobodnego rozwoju w głąb 
profilu glebowego. Jeżeli struktura 
gleby umożliwi wytworzenie sys-
temu korzeniowego na głębokość 
ok. 1,8 m to wtedy burak ma możli-
wość wykorzystać w 100 % składni-
ki pokarmowe i zasoby wody, które 
znajdują się w głębszych warstwach 
(Rys. 3). Aby to nastąpiło młode ro-
śliny w początkowych okresie roz-
woju muszą mieć zapewnioną gru-
zełkową strukturę gleby oraz brak 
przeszkód w postaci zagęszczeń – 
koleiny, podeszwa płużna, warstwa 
słomy lub nierozłożony obornik 
itp. Zagęszczenia gleby powodują, 
że woda z krótkotrwałych inten-
sywnych opadów, tak potrzebna po 
okresie suszy w niewielkiej ilości 
jest wykorzystywana przez rośli-
ny – spływa lub tworzy zastoiska i 
hamuje rozwój roślin. Taka sytuacja 
to  dzwonek alarmowy dla rolnika, 
że jest problem z właściwą struk-
turą gleby. Innym sygnałem, że 
struktura gleby jest niewłaściwa to 
wystawanie korzeni ponad glebę co 
obserwujemy w pełni wegetacji bu-
raków, im szersza zielona obwódka 
na korzeniu, tym większe proble-

Rys. 3. Długi system korzeniowy bura-

ka cukrowego

my roślina miała z penetracją w 
głąb profilu glebowego. Budowanie 
właściwej struktury gleby nie jest 
szybkim procesem i powinno obej-
mować wszystkie zabiegi agrotech-
niczne w całym płodozmianie a naj-

później okres od zbioru przedplonu 
w roku poprzedzającym uprawę 
buraków.

Jaki system uprawy gleby wy-
brać przy niedoborach wody?

Najczęściej stosowanym w Polsce 
systemem uprawy gleby w bura-
kach cukrowych jest nadal metoda 
oparta na pługu. Jest to technolo-
gia najmniej korzystna jeżeli cho-
dzi o ochronę zasobów wody oraz 
próchnicy. Z nielicznymi wyjąt-
kami u bardzo dobrych rolników 
pozwala uzyskać wysokie plony 
korzeni w latach suchych. Techno-
logie należące do tzw. upraw kon-
serwujących, czyli zachowujących 
żyzność gleby, poprawiających jej 
strukturę i oszczędzających wodę 
oparte są na spulchnianiu  gleby 
bez jej odwracania, mulczowaniu, 
siewie bez uprawy bezpośrednio w 
mulcz lub uprawie pasowej (Rys. 4). 

Rys. 4. Ocena systemów uprawy gleby pod względem wystąpienia ryzyka niedoboru 

wody (kolor czerwony – bardzo duże, kolor zielony – bardzo małe)

Ocena ryzyka na polu/stanowisku

Konwencjonalne systemy uprawy Konserwujące systemy uprawy

Orka jesienna  Mulcz z międzyplonu

Orka letnia przed międzyplonem  Mulcz ze słomy

Orka jesienna po międzyplonie  Mulcz ścierniskowy

Orka wiosenna po międzyplonie  Strip-Till wiosną

Orka wiosenna  Strip-Till jesienią
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Szczegółowe opisy przykładowych 
wariantów dostępne są w broszu-
rze Systemy uprawy buraków 
cukrowych oraz programie kom-
puterowym na stronie www.liz.pl. 
Ich udział znacząco wzrasta w rejo-
nie Wielkopolski, szczególnie nara-
żonym na niedobór wody i erozje 
wietrzne – w roku ubiegłym było to 
33 % areału buraków. Szczególnego 
znaczenia nabiera uprawa pasowa 
wiosną (Strip-Till), gdzie w jednym 
przejeździe wykonuje się głębokie 
spulchnienie gleby (20–30 cm), 
uprawę przedsiewną, nawożenie 
wgłębne (1 lub 2 nawozy w zależ-
ności od potrzeb i rodzaju agrega-
tu) oraz siew buraków. W tej tech-
nologii burak tworzy bardzo długi 
korzeń właściwy, dobrze osadzony 
w glebie co przekłada się na bardzo 
małe straty przy zbiorze (Rys. 4a). 
Zwiększająca się z roku na rok ilość 
agregatów oraz ich rodzaje ( 12- i 6- 
rzędowe) pozwalają zaspokoić po-
trzeby wszystkich chętnych plan-
tatorów  w tym roku jest zasianych 
ponad 7000 ha (Rys.  5–9). W tej 
technologii w ostatnich 2 latach z 
dużymi niedoborami wody okresie 
letnim w Wielkopolsce plony cukru 
były średnio większe o 1 tonę/ha w 
porównaniu do wyników cukrowni 
do której plantator dostarczał bu-

Rys. 5. Agregat Agro-Line

Śmiertelnie skuteczny! 
 Skutecznie zwalcza wszystkie ruchome stadia rozwojowe przędziorków.
 Działa kontaktowo i żołądkowo.
 Wykazuje długie działanie – nawet do 7 tygodni!

Jedyny zarejestrowany preparat do zwalczania przędziorka 
chmielowca w uprawie buraka cukrowego!

SUMI AGRO POLAND SP. Z O.O.
ul. Bonifraterska 17 | 00-203 Warszawa | tel.: 22 637 32 37 | www.sumiagro.pl

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

ŚRODEK PRZĘDZIORKOBÓJCZY

Rys. 6. Agregat Czajkowski
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Rys. 9. Siew bezpośredni w mulcz

raki. W uprawie pasowej nasiona 
zawsze układane są w wilgotną gle-
bę, co zapewnia dostateczną ilość 
wody dla wschodów buraków. W 
tym systemie uprawy wymagana 
jest cierpliwość rolnika, bo termin 
wykonania uprawy i  siewu jest za-

leżny od stanu o rodzaju gleby i jej 
wilgotności gleby – na glebach lek-
kich jest to możliwe zawsze wcze-
śniej. W praktyce okazało się w wie-
lu przypadkach, że nawet 2 tygodni 
późniejszy siew w uprawie pasowej 
w porównaniu do tradycyjnej upra-

wy w tej samej lokalizacji pozwolił 
uzyskać wyższe plony cukru.
Niezależnie jaki system uprawy wy-
bierzemy pierwszym zabiegiem nie-
zwłocznie  po zbiorze przedplonu 
powinno być bardzo płytkie zerwa-
nie ścierniska w celu zapobieganiu 
stratom wody przez parowanie. Je-
żeli zmieniamy system uprawy na 
bezorkowy to w pierwszej kolejności 
konieczne jest usunięcie zagęszczeń 
gleby w warstwie poniżej głębokości 
pracy pługa. Zawsze jeżeli uprawa 
przesiewna gleby jest niezbędna to 
powinna być wykonana możliwie w 
jednym przejeździe agregatem tak 
płytko jak to możliwe, nie głębiej 
niż jest to konieczne. Zabieg powi-
nien zapewnić podsiąkanie wody 
do warstwy gleby, na której zostaną 
położone nasiona. Jest to pierwszy 
warunek do uzyskania równomier-
nych i szybkich wschodów.

Nawożenie w warunkach niedo-
boru wody

W warunkach niedoboru wody na-
wożenie pod buraki cukrowe  trzeba 
rozpocząć najpóźniej już pod przed-
plon – szczególnie jeżeli mamy pro-
blem z niskim pH gleby. Nawóz 
wapniowy powinien być wymie-
szany w całym profilu glebowym, 
co zagwarantuje optymalny odczyn 
dla danej kategorii gleby. Ponieważ 
zakwaszanie gleb jest procesem na-
turalnym oraz wynika z intensyw-
ności upraw i poziomu plonów to 
regularne wapnowanie musi być na 
stałe wpisane w kalendarz zabiegów 
agrotechnicznych. Trudno ten wa-
runek spełnić  jedną dawką nawozu 
wapniowego po zbiorze przedplo-
nu, gdzie przy systemie orkowym 
całą płytką warstwę zwapnowanej 
gleby jesienią przyorywujemy na 
głębokość 25–30 cm i na wierzchu 
znów mamy glebę kwaśną. Musi-
my pamiętać, że burak należy do 
roślin silnie reagujących na niskie 
pH co skutkuje b,niskim plonowa-
niem nawet o 30–50 % szczególnie 

Rys. 7. Agregat Köckerling

Rys. 8. Agregat Duro-France
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w latach suchych. Jeżeli pH gleby 
mamy poniżej 6 to następują ogra-
niczenia o ponad 30 % w  pobiera-
nia azotu oraz potasu a fosforu na-
wet powyżej 50 %. Za wysokie pH 
gleby powyżej 7 szczególnie na gle-
bach lżejszych, powoduje podobny 
efekt – przy braku dostatecznej ilo-
ści wody nie następuje przemiesz-
czanie wapnia w głąb profilu glebo-
wego. Im wyższe pH w stosunku do 
potrzeb danej kategorii gleby, tym 
mniej dostępne są także dla roślin 
mikroelementy.
W warunkach niedoboru wody 
w glebie szczególnego znaczenia 
nabiera optymalne nawożenie 
potasem oraz azotem. Potas ste-
ruje aparatami szparkowymi liści, 
zmniejsza współczynnik transpira-
cji oraz łagodzi stres termiczny czy-
li wpływa na oszczędną  gospodarkę 
wodą przez rośliny. Ponadto sty-
muluje także rozwój prawidłowego 
systemu korzeniowego. Aby tak się 
stało musimy zapewnić  burakom 
wystarczającą ilość potasu w strefie 
ukorzenienia (10–30 cm). Ważne 
jest aby wiosną w glebie zawartość 
tego składnika był min. na pozio-
mie średnich zasobności odpo-
wiednich dla danej kategorii agro-
nomicznej gleby. Aby to uzyskać 
na wysiew nawozów potasowych 
należy wykorzystać okres od zbio-
ru przedplonu do późnej jesieni. 
Wielu rolników ma nieuzasadnione 
obawy, że wcześnie zastosowany 
potas ulegnie wypłukaniu z gleby 
– aby tak się stało, to w okresie je-
sienno-zimowym opady musiałyby 
być na poziomie ok 300–400 mm 
co praktycznie w naszych warun-
kach praktycznie się nie zdarza. 
Potas w glebie przemieszcza się 
stosunkowo wolno i nawet z głęb-
szych wilgotnych warstw gleby bu-
raki mogą go jeszcze pobrać, jeżeli 
mają możliwość głębokiego ukorze-
nienia się. Wiosną możliwość za-
stosowania dużych dawek potasu 
jest ograniczona, gdyż aby uniknąć 
problemów z wschodami buraków 

łączna dawka K2O+N nie powinna 
przekroczyć 160 kg/ha w wierzch-
niej warstwie gleby. Natomiast 
przy braku dostatecznych opadów 
wiosną wysiany potas nie będzie 
w czas dostępny dla roślin. Inaczej 
jest w przypadku uprawy pasowej, 
gdzie jest możliwość wgłębnej apli-
kacji na 20–30 cm tego składnika 
w wilgotną glebę, w praktyce są to 
dawki 80 kg K2O/ha. Jeżeli do tego 
dodamy niewielką dawkę fosforu 
i formę amonową azotu np. 50 kg 
Polidapu to mamy tzw. efekt wa-
biący, czyli stymulujemy rozwój 
korzenia w miejsce lokalizacji tych 
składników. Optymalne nawoże-
nie potasem będzie możliwe tylko 
wtedy, gdy będzie wykonane na 
podstawie  analizy gleby  i zbilan-
sowane pod możliwości plonotwór-
cze danego pola np. wg programu 
Dungpro.
Jak nawozić azotem w przypad-
ku niedoboru wody? Cała dawka 
niezbędnego azotu jeżeli nie prze-
kracza 100–110 kg N/ha powin-
na być zastosowana przed siewem 
buraków. Jeżeli w płodozmianie są 
stosowane nawozy naturalne, to 
wyższe dawki azotu mineralnego  
nie są konieczne. W praktyce ob-
serwuje się jednak zbyt wysokie na-
wożenie tym składnikiem co powo-
duję zbyt duży przyrost masy liści 
(duża transpiracja wody) kosztem 
korzenia i pogorszenia jakości tech-
nologicznej. Azot w formie płynnej 
np. RSM, ADOB SB-2 będzie szyb-
ciej dostępny dla roślin i pozwoli 
wcześniej burakom zakryć między-
rzędzia co jest jednym z warunkiem 
osiągnięcia wysokich plonów. W 
przypadku nawozów stałych buraki 
cukrowe preferują formę saletrza-
ną. Optymalną dawkę azotu dla 
danego stanowiska szybko i łatwo 
można ustalić przy pomocy progra-
mu Npro, w tym przypadku nie jest 
konieczna analiza gleby, lecz wła-
ściwe wybranie odpowiedzi z po-
szczególnych zakładek programu, 
który działa na zasadzie bilansu. 
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Rys. 10. Nadmiernie wyrośnięty i kwitnący międzyplon

ul. Pl. Solny 15, 50-062 Wrocław
tel. 733 601 690
www.metospolska.com

Przewiduj pogodę i choroby w swoim gospodarstwie

PROFESJONALNE 
STACJE 

METEOROLOGICZNE 

Stacje iMETOS są naturalnym zjawiskiem w codziennej praktyce rolniczej. 
Każdy zabieg fungicydowy w zależności od skali gospodarstwa to kilkaset czy 
nawet kilka tysięcy złotych. Obecnie decyzję o jego wykonaniu podejmuje się 
korzystając z profesjonalnych urządzeń cyfrowych. Poprzez sygnał GPRS dane 
w czasie rzeczywistym przesyłane są na platformę www.Ng.FieldClimate.com 
Stacje iMETOS monitorują do 80 chorób i ostrzegają o zagrożeniu. Informu-
ją kiedy następuje infekcja na roślinie i kiedy wykonać zabieg. Analizują dane 
pogodowe w promieniu do 10 km. Mamy również dostęp do lokalnej precy-
zyjnej prognozy pogody dla naszego gospodarstwa (7-dniowej z precyzją do 
90%). Stacja może posiadać czujniki sztucznego liścia, sondy glebowe, kon-
trolować nawadnianie, wilgotność i zasolenie gleby, temperaturę, prędkość 
wiatru, nasłonecznienie, wilgotność względną, opady, ewapotranspirację, 
alerty przymrozków oraz wskazuje okna pogodowe przy planowaniu prac.

PUBLIKACJA SPECJALNA

Własna stacja meteorologiczna?

Wpływ obsady roślin na zużycie 
wody

Gęstość siewu – powinna zawsze 
zależeć od warunków rolno-środo-
wiskowych stanowiska. Im bardziej 
zasobna i lepiej przygotowana gleba, 
nie podatna na zaskorupienie oraz 
sprawny siewnik tym bardziej można 
bez ryzyka siew rozrzedzić i wysiać 
nasiona w rzędzie co 20–22 cm. W 
rejonach zagrożonych suszą nie jest 
wskazana obsada roślin ponad 100 
tys. szt./ha ponieważ jest mniejsza 
dostępność wody dla każdej rośliny 
i większa strata wody wskutek trans-
piracji przez dużą powierzchnię liści. 
Wyznacznikiem powierzchni liści 
buraków na m2 plantacji jest tzw. in-
deks liściowy. Im indeks wyższy tym 
występuje większe zapotrzebowanie 
roślin na wodę. W doświadczeniu 
przeprowadzonym w Niemczech na 
glebie lessowej po 3 tygodniowym 
okresie suszy straty potencjalnego 
plonu cukru przy indeksie liściowym 
4,5 wyniosły 13 % natomiast przy 
indeksie 6,5 już 20 %. W naszych 
warunkach glebowych te różnice na 
pewno są  zdecydownie większe. Do-
świadczenia własne przeprowadzo-
ne w rejonie plantacyjnym Pfeifer & 
Langen w latach 2008–2010 w Wiel-
kopolsce wykazały, że rozrzedzenie 
siewu z 18 cm do 22 cm w rzędzie 
pozwoliło uzyskać zwyżkę plonu cu-
kru o 0,4 t/ha a obsada roślin na hek-
tarze była na poziomie 88,2 tys./ha. 

Międzyplony w warunkach nie-
doboru wody

Międzyplony uprawiane w rejo-
nach zagrożonych suszą, na gle-
bach lekkich a wysiane zbyt wcze-
śnie, zakwitające i osiągające duże 
plony masy zielonej bardzo często 
powodują duże przesuszenie gleby 
można przyjąć w uproszczeniu, że 
10 cm wzrostu = 10 litrów wody/
m2), co skutkuje obniżką plonu 
buraków (Rys. 10). Brak dostatecz-
nych ilości opadów w okresie je-

sienno-zimowym nie kompensuje 
pobranej przez międzyplon wody. 
Ich znaczenia chroniącego glebę w 
postaci mulczu nie można pomijać, 
jednak tak należy je prowadzić tak, 
aby  gęsto pokrywały powierzchnię 
gleby (duże dawki wysiewu), pozwa-
lały uzyskać wiotkie i nie wysokie 

ki są uzasadnione tylko, gdy jest 
wilgotno. Dodatek do każdego za-
biegu powschodowego adiuwanta 
wielofunkcyjnego Atpolan BIO 80 
EC, znacząco podnosi skuteczność 
zbiegu, bez konieczności zwięk-
szania ilości substancji aktywnej, 
szczególnie gdy jest sucho i chwasty 
a szczególnie komosa pokrywają się 
grubszą warstwą wosku. Zabiegi wy-
konane w godzinach wieczornych 
lub nocą pozwalają uzyskać lepszy 
skutek chwastobójczy i zmniejsza-
ją stres oraz zahamowanie wzrostu 
buraków. Dobrze sprawdza się tzw. 
Spliting czyli wykonanie 2 zabiegów 
w krótkim odstępie czasu 2–3 dni 
mniejszymi dawkami preparatów. 
Niedoceniane i sporadycznie jest 
stosowane w suchych warunkach 
mechaniczne zwalczanie chwastów, 
które wykonane pomiędzy zabie-
gami chemicznymi pozytywnie 
wpływa na rozwój buraków. Na-
leży pamiętać, że w walce o wodę 
zdecydowanie lepiej zawsze radzą 
sobie chwasty, szczególnie gdy po-
zwolimy im przekroczyć fazę 1 pary 

rośliny, łatwo przemarzające lub 
łatwo podające się desykacji. Na-
leży dobierać rośliny o mniejszym 
zapotrzebowaniu na wodę takie jak: 
facelia, seradela, len, rajgras. Nato-
miast rośliny o dużych potrzebach 
wodnych, do których należy gor-
czyca, rzodkiew oleista, słonecznik, 
bobik, owies powinny mieć w stoso-
wanych mieszankach bardzo mały 
udział procentowy.

Zwalczanie chwastów

Zwalczanie chwastów w burakach 
przy braku dostatecznej wilgoci w 
glebie jest dużym wyzwaniem dla 
plantatorów. Konieczny jest więk-
szy udział preparatów zawierających 
substancje działając głównie przez 
liść takich jak np: Safari 50WG, 
Solider, Powertwin 400SC, Corzal 
150SE, Beetup Flo oraz zawierające 
chinomerak. W warunkach suszy i 
silnego nasłonecznienia  metamiton 
stosowany tradycyjnie w większości 
dawek powschodowych, szybko się 
deaktywuje i dlatego większe daw-
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liści właściwych (komosa 
biała i szarłat szorstki). 
Jeżeli burakom zapewni-
my dobry start i warun-
ki do szybkiego zwarcia 
międzyrzędzi to walka z 
zachwaszczeniem będzie 
także łatwiejsza.  

Konieczność ochrony 
przed szkodnikami i 
chorobami 

W młodocianym okresie 
rozwoju buraki są bardzo 
wrażliwe na uszkodzenia 
przez szkodniki. Praktycz-
nie po okresie ok. 6 tygodni 
od wykonania siewu tyl-
ko zabiegi insektycydowe 
mogą zabezpieczyć planta-
cję przed dużymi stratami 
plonu, które nasilają się 
szczególnie gdy w parze 
pojawia się problem nie-
doboru wody. Uszkodzo-
ne rośliny przez pchełkę, 
drobnicę  śmietkę, rol-
nice, pędraki czy grzyb 
taki jak Aphanomyces co-
chloides w roku ubiegłym 
często ulegały uszkodze-
niu wtórnemu przez pa-
togeny co prowadziło do 
zgnilizn i  dużych strat 
w plonie. Ograniczyć to 
może tylko prowadzony 
na bieżąco monitoring, 
tak aby w odpowiednim 
czasie wykonać niezbęd-
ne zabiegi insektycydowe 
lub fungicydowe. W tym 
celu konieczna jest duża 
sieć oprogramowanych 
stacji pogodowych, wysy-
łających alerty ostrzegaw-
cze dotyczące szkodników 
i chorób na podstawie 
warunków agrometeoro-
logicznych lub zainstalo-
wanych pułapek feromo-
nowych. Obecnie takie 
płatne usługi, także dla 

buraka cukrowego dostęp-
ne są w firmie Metos Pol-
ska. Musimy pamiętać, że 
tworzenie  nowych liści 
w pełni wegetacji straco-
nych na skutek suszy lub 
chorób liści szczególnie 
przez chwościka buraka 
odbywa się zawsze kosz-
tem cukru już zgroma-
dzonego w korzeniach. 
Średnio 4 nowe liście to 
strata cukru około 10–12 
g na 1 buraka, która powo-
duje zmniejszenie zawar-
tości cukru nawet o 2 % i 
gwałtowny wzrost azotu 
α-aminowego. Wszystkie 
działania agrotechniczne 
powinny zmierzać w tym 
kierunku, aby chronić i 
utrzymać zdrowe liście aż 
do zbioru.

Podsumowanie 

Przedstawione powyżej 
elementy agrotechni-
ki mają duży wpływ na 
oszczędne gospodaro-
wanie wodą przez buraki 
cukrowe w okresach jej 
niedoboru. Praktycznie 
to rolnik o nich decyduje 
i może je modyfikować. 
Najtrudniejsza jest jed-
nak zmiana nabytych 
przyzwyczajeń i aktywne 
reagowanie na zachodzą-
ce wokół nas zmiany po-
godowe. W naszych wa-
runkach klimatycznych 
okres krytyczny decydu-
jący o poziomie plono-
wania w ostatnich latach 
zaczyna się w połowie 
czerwca i trwa do końca 
sierpnia. Im później bura-
ki cukrowe w tym okresie 
zaczną reagować na braki 
wody, tym mniejszych 
strat możemy spodziewać 
się w plonie.
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Wariant II: pełna ochrona – system dwuzabiegowy

Optan®
183 SE 0,75 l/ha Duett® Star 334 SE 1,0 l/ha

Wariant III: pełna ochrona – system trzyzabiegowy (szczególnie na południu Polski)

Duett® Star 334 SE

1,0 l/ha
Optan®

183 SE

0,75–1,0 l/ha

difenokonazol 250 EC  
0,4 l/ha*

lub difenokonazol 
+ fenpropidyna 465 EC  

1 l/ha**

Wariant I: ochrona podstawowa

Duett® Star 334 SE 1,0 l/ha

BASF Polska Sp. z o.o., infolinia: (22) 570 99 90, www.agro.basf.pl
Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj 
informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące 
rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

* - zbiór późny - 60 dni okres karencji
** - zbiór wcześniejszy – 28 dni karencji

Zabezpiecz swój plon!

Wybierz optymalną ochronę przed chorobami!

Skuteczna ochrona fungicydowa 

Dzięki zawartości F500®:
podnosi odporność roślin buraka na stres
zwiększa polaryzację oraz plon cukru 

 z hektara


