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Mechaniczne okrywanie pryzm buraczanych 
Włodzimierz Spychała, Nordzucker Polska S.A.

Buraki dostarczane do cukrowni od 
drugiej połowy listopada narażone 
są podczas składowania na oddzia-
ływanie niekorzystnych warunków 
atmosferycznych zwłaszcza opa-
dów deszczu i niskich temperatur. 
W przechowywanym surowcu za-
chodzi szereg procesów życiowych 
prowadzących do ubytków masy 
korzeni oraz cukru. 

Okrywanie pryzm zabezpiecza 
buraki przed stratami

Poprzez okrycie pryzm buraczanych 
specjalną włókniną ubytki masy 
korzeni i cukru w składowanych 
korzeniach, można ograniczyć do 
minimum. Zwiększeniu ulega też 
efektywność wstępnego doczysz-
czenia buraków z ziemi luźnej po-
nieważ pod okrywą ziemia na bura-
kach szybciej obsycha. 
O tym jakie problemy stwarza 
mokra i zamarznięta ziemia przy 
doczyszczaniu i załadunku surow-
ca można przekonać się obserwu-
jąc odbiór surowca z nieokrytych 
pryzm w warunkach deszczowej i 
mroźnej aury. Wiele wcześniej pro-
wadzonych badań w tym również 
doświadczeń własnych przeprowa-
dzonych przez Nordzucker Polska 
potwierdzają ograniczenie straty 

masy i cukru w burakach po kilku-
tygodniowym przechowywaniu w 
pryzmach okrytych włókniną. Pra-
widłowe okrycie pryzm przynosi 
korzyści zarówno plantatorom jak i 
producentom cukru. 
Plantatorzy dostarczają do cukrow-
ni surowiec o dobrej jakości, stra-
ty cukru i masy buraków ulegają 
zmniejszeniu a korzenie zawierają 
mniej zanieczyszczeń. 
Dla cukrowni dobra jakość bura-
ków z okrywanych pryzm oznacza 
brak zakłóceń podczas ich przerobu 
i rytmiczne jego dostawy podczas 
całej kampanii, pozwalające na zmi-
nimalizowanie zapasów surowca 

na placu fabrycznym. Do okrywa-
nia pryzm zalecana jest włóknina o 
gramaturze 110 g/m². Włóknina ta 
jest przepuszczalna dla powietrza, 
zabezpiecza przed opadami, ograni-
cza kondensację pary wodnej i jest 
stosunkowo odporna na uszkodze-
nia mechaniczne. Składowane pod 
włókniną buraki nie przegrzewają 
się a woda opadowa spływa po po-
wierzchniowej warstwie materiału 
w dół pryzmy. 
Od wielu lat w Nordzucker Polska 
stosowana jest włóknina TopTex, 
która we właściwy sposób zabezpie-
cza surowiec w pryzmach na polu. 
Przy prawidłowym użytkowaniu i 

Rys. 1. Okrywanie pryzmy buraków 

>Chroni przed mrozem i opadami deszczu
>Ułatwia oczyszczenie buraków

>Zmniejsza straty masy i cukru

Wszelkich informacji dotyczących 
zastosowania i zakupu włókniny 

udziela Dział Surowcowy Cukrowni.
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składowaniu po kampanii włókni-
na Toptex 110 może być używana 
przez 5–8 sezonów. 

Sposoby okrywania pryzm bura-
czanych

Jakość i staranność wykonania 
okrycia ma istotne znaczenie w 
przechowywaniu buraków w pry-
zmach na polu. Do tej pory czyn-
ność ta wykonywana była tylko 
ręcznie i wymagała dużych nakła-
dów siły roboczej. Technika okrywa-
nia pryzm została szczegółowo opi-
sana w rozpowszechnionej kilka lat 
temu wśród plantatorów broszurze. 
Do ręcznego okrywania wykorzysty-
wana jest włóknina o wymiarach 4,9 
x 50 m. Po rozwinięciu materiału na 
pryzmie konieczne jest jej właściwe 
umocowanie, zabezpieczenie przed 
znoszeniem przez wiatr.
W celu zabezpieczenia surowca 
przed niekorzystnymi warunkami 
atmosferycznymi wykorzystuje się 
do tego celu również sprzęt zmecha-
nizowany oraz specjalną włókninę o 
wymiarach 12,4 x 35 m. Proces ten 
przebiega dużo szybciej i sprawniej 
ograniczając w dużym stopniu na-
kład pracy ludzkiej. 

Formowanie pryzm buraczanych

Niezależnie od tego w jaki sposób 
przystąpimy do okrycia pryzmy bu-
raków włókniną konieczne jest pra-
widłowe i właściwe jej usytuowanie 
oraz uformowanie na polu. Pryzma 
buraków powinna być złożona na 
równym, twardym podłożu, najle-
piej na skraju pola przy przejezdnej 
i utwardzonej drodze i uformowa-
na w takim miejscu, aby w każdych 
warunkach atmosferycznych było 
możliwe odebranie tych buraków. 
Miejsce pod pryzmę musi być pozba-
wione zaniżeń (możliwość podmok-
nięcia), zagłębień i kolein. Pryzma 
nie może znajdować się w pobliżu 
słupów i linii energetycznych. Gra-
nica pole-droga wzdłuż pryzmy 

musi być wolna od przeszkód tere-
nowych takich jak drzewa, nasypy i 
szerokie rowy. Podczas formowania 
pryzm szczególnie ważne jest dopa-
sowanie kształtu – szerokości pry-
zmy i miejsca jej złożenia do rodzaju 
maszyny, która będzie załadowywać 
i doczyszczać surowiec. 
Umiejscowienie pryzmy a przede 
wszystkim odległość brzegu pryzmy 
od skraju pola czy rowu jest bardzo 
ważna, szczególnie w przypadku gdy 
jej okrycie/odkrycie włókniną odby-
wać się będzie w sposób mechanicz-
ny. Przestrzeń ta musi zapewnić 
swobodny dostęp maszyny wyko-

nującej tę czynność. Szczegółowe 
informacje dotyczące usytuowania 
pryzmy zawarte są w porozumie-
niu pomiędzy Producentem Cukru, 
Usługodawcą oraz Plantatorem.

Mechaniczne okrywanie pryzm 
usprawnia zabezpieczenie su-
rowca na polu

Nordzucker Polska przywiązuje 
dużą wagę do jakości surowca oraz 
dąży do tego aby 100 % buraków 
dostarczanych do naszych zakładów 
od drugiej połowy listopada było na-
leżycie zabezpieczone przed działa-

Rys. 3. Urządzenie do rozwijania i zwijania rolek włókniny

Rys. 2. Za pomocą tej maszyny włóknina jest wciskana w głąb pryzmy
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Rys. 4. Narzędzie do wyciągania włókniny spod buraków podczas odkrywania pry-

zmy

niem niskich temperatur, wody oraz 
śniegu. Od pewnego czasu obserwu-
jemy, że część gospodarstw boryka 
się pozyskaniem pracowników w 
produkcji rolnej. Brak zasobów siły 
roboczej powoduje szczególnie w 
dużych gospodarstwach problemy 
z wykonywaniem czynności zwią-
zanych również z zabezpieczeniem 
pryzm buraków. Aby sprostać tym 
przeciwnościom w ubiegłej kam-
panii w rejonie Zakładu Opalenica 
wprowadzony został pilotażowo 
proces mechanicznego okrywania 
pryzm. Usługa ta jest organizowana 
przez dział surowcowy w oparciu o 
firmę zewnętrzną. 
Włókniną o wymiarach 12,4 x 35 
m można okryć do 200 t buraków. 
W celu efektywnego wykorzystania 
materiału okrywowego ważne jest, 
aby pryzma była optymalnie ufor-
mowana co zapewni jak najlepsze 
wykorzystanie całej powierzchni 
włókniny. W przypadku gdy pry-
zma jest za wąska powoduje to, że 
część materiału nie zostanie wyko-
rzystana a jego nadmiar na skrajach 
pryzmy będzie sprawiał trudności 
z właściwym wciśnięciem w głąb 
pryzmy. Do rozwijania i zwijania 
włókniny używane jest urządzenie 
zamontowane z tyłu na ciągniku. 
Ważna jest nie tyle moc ciągnika a 

jego odpowiednia masa, ponieważ 
stanowi on przeciwwagę do włók-
niny, która jest umieszczona na 
długim ramieniu maszyny. W mo-
mencie zwijania okrywy z pryzmy 
nasączona wodą stanowi ona nie-
kiedy duży ciężar, co może powo-
dować niestabilność całego zestawu 
roboczego, w przypadku gdy masa 
ciągnika będzie niewystarczająca. 
Podczas wykonywania prac okrywo-
wych oprócz operatora maszyny ko-
nieczne są dwie osoby, które z obu 
stron pryzmy odpowiednio ufor-
mują i ułożą rozwiniętą włókninę 
na powierzchni buraków. Włóknina 
wokół pryzmy nie może stykać się 
z ziemią. W przypadku wystąpienia 
ujemnych temperatur powoduje to 
przymarzanie do wierzchniej war-
stwy gruntu a następnie utrudnia 
odkrywanie, stwarzając duże ryzyko 
jej uszkodzenia. Wciśnięcie włókni-
ny w głąb pryzmy odbywa się na wy-
sokości ok. 20–30 cm nad ziemią. 
Czynność ta musi być zrobiona bar-
dzo starannie i precyzyjnie, aby nie 
dopuścić do rozszczelnienia okrycia 
podczas silnych podmuchów wia-
tru. Zabieg ten wykonywany jest za 
pomocą specjalnego talerza umiesz-
czonego na trójpunktowym ukła-
dzie zawieszenia z przodu ciągnika. 
Sterowanie talerzem tj. dobór jego 

www.sesvanderhave.pl
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prędkości obrotowej oraz kąta po-
chylenia względem pryzmy odbywa 
się poprzez układ hydrauliczny z ka-
biny traktora.  
Odkrycie pryzmy może nastąpić 
bezpośrednio przed załadunkiem 
buraków. Pierwszą czynnością jest 
wyciągnięcie krańców włókniny 
spod buraków. Odbywa się to narzę-
dziem, które ma na celu poderwanie 
okrywy a następnie włóknina zosta-
je zwinięta na metalowe rury. W dal-
szej kolejności rolki są załadowywa-
ne na przyczepę i transportowane 
do magazynu. Włókniny powinny 
być przechowywane do następnego 
sezonu w suchym i przewiewnym 
miejscu, z zadaszeniem chroniącym 
przed wpływem promieni słonecz-
nych. Sposób postępowania z okry-
wami po sezonie ma wpływ na dłu-
gie ich wykorzystanie w kolejnych 
latach. 
Wszyscy plantatorzy Nordzucker 
Polska dostarczający buraki w koń-
cowym okresie kampanii zobowią-
zani są do zabezpieczenia pryzm z 
burakami włókniną w terminie 3 
dni od dnia wysłania przez produ-
centa cukru wezwania do okrycia 
pryzm, w drodze wiadomości SMS 
lub pisemnej. Niedostosowanie 
się do zaleceń i niewłaściwy spo-
sób wykonania okrycia pryzmy 
może spowodować utratę możli-
wości uzyskania premii za dostawę 
buraków z okrytych pryzm i jest 
złamaniem postanowień umowy. 
W przypadku gdy plantator decy-
duje się na wykonanie okrywania 
przez firmę usługową to Cukrow-
nia zwalnia plantatora z obowiąz-
ku okrycia pryzm włókniną, tym 
samym nie otrzymuje on premii za 
okrycie pryzm a koszty okrycia po-
nosi Producent Cukru. Miejsce po-
łożenia i kształt pryzmy muszą być 
tak przygotowane, aby można było 
zapewnić właściwe ich okrycie i od-
krycie. Obowiązkiem plantatora jest 
sprawdzenie jakości okrycia pryzm 
wykonanego przez firmę usługową 
i powiadomienie Producenta Cukru 

o wszelkich ewentualnych nieprawi-
dłowościach.
W tegorocznej kampanii mecha-
niczne okrywanie pryzm będzie 
również wykonywane w rejonie 
Zakładu w Chełmży. Kolejny usłu-
godawca będzie wykonywał to zada-
nie w tamtejszym rejonie. Ułatwi to 
znacznie części plantatorów właści-
we zabezpieczenie surowca. Usługo-
we okrywanie odbywa się włókniną, 
która jest własnością firmy wykonu-
jącej to zadanie, plantator zatem nie 
ponosi kosztów związanych z zaku-
pem tej okrywy.

Podsumowanie

Obowiązek okrycia pryzm buraków 
musi dotyczyć wszystkich buraków 
przeznaczonych do przerobu w 
ostatnim etapie kampanii. Najczę-
ściej pryzmy buraków okrywane są 

ręcznie, co jest pracochłonne. Coraz 
bardziej staje się możliwe okrycie w 
sposób mechaniczny, co wiąże się z 
mniejszym nakładem pracy ludzkiej, 
którego dziś tak bardzo brakuje. Nie 
chcemy, aby brak odpowiedniego 
zabezpieczenia surowca narażał 
plantatorów na znaczące obniże-
nie parametrów jakościowych, co 
skutkuje niższą ceną oraz w wy-
jątkowych przypadkach odmową 
przyjęcia surowca. Zauważamy, że 
ta metoda zabezpieczenia buraków 
spotka się z szerokim zainteresowa-
niem wśród naszych plantatorów.  
Dobry surowiec jest nie tylko istot-
nym elementem dla fabryk z uwagi 
na sprawny przerób oraz lepsze pa-
rametry jakościowe. W przypadku 
plantatorów utrzymanie buraków 
w dobrej jakości aż do ostatnich dni 
dostawy ma wpływ na wysokość za-
płaty za dostarczony surowiec. 

1 maja 2020 r. funkcje Prezesa Za-
rządu w firmie HOLMER Budowa 
Maszyn Sp. z o. o. w Polsce objął 
Pan Mikołaj Grzegorczyk. 
Pan Mikołaj Grzegorczyk to do-
świadczony sprzedawca w branży 
rolniczej. Posiada szeroką wiedzę z 
zakresu sprzedaży i finansowania 
technologii rolniczej. Doświadcze-
nie to zdobywał współpracując ze 
znanymi producentami w branży.
Zdobytą wiedzę i doświadczenie 
Pan Mikołaj Grzegorczyk z powo-
dzeniem będzie wykorzystywał te-
raz w firmie HOLMER Budowa Ma-
szyn Sp. z o. o. 
Jego działania będą ukierunkowa-
ne na wypracowanie nowej strategii 
rozwoju, w tym wzmocnienie serwi-
su oraz sprzedaży maszyn. 
Kluczowym elementem nowej stra-
tegii działania będzie też wzrost 
udziału firmy HOLMER w rynku 
maszyn sektora bezpośredniego 

Pan Mikołaj Grzegorczyk nowym Prezesem 

firmy Holmer Budowa Maszyn Sp. z o. o.

aplikowania nawozów organicznych 
na polskim rynku.
HOLMER Budowa Maszyn Sp. z o. 
o. została założona w Polsce prawie 
25 lat temu, jako spółka zależna od 
HOLMER Maschinenbau GmbH. 
Spółka HOLMER jest odpowie-
dzialna za sprzedaż maszyn, serwis 
oraz dostawy części zamiennych 
do technologii zbioru i załadunku 
buraków cukrowych oraz pojazdów 
systemowych. Obecny zespół w 
Środzie Śląskiej jest partnerem dla 
polskich klientów i oferuje opty-
malne rozwiązania na polskim ryn-
ku (Holmer).


