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Analiza pod względem najważniejszych 
problemów w agrotechnice i ich wpływu na 
wyniki produkcyjne plantatorów w 2020 roku
Mateusz Krawczyk, Pfeifer & Langen Polska S.A.

Kampania 2020/21 jeszcze trwa. 
Większość plantacji buraka cukro-
wego z rejonu kontraktacyjnego 
Pfeifer & Langen charakteryzuje się 
średnim plonem korzeni (60 t/ha) i 
niską zawartością cukru na pozio-
mie 14,0–16,0 %. Plantatorzy, którzy 
już zakończyli dostawy buraków 
analizują swoje wyniki produkcyj-
ne, poszukując przyczyn tak niskiej 
zawartości cukru i średniego pozio-
mu plonów.

Wysokość i jakość plonów buraków 
cukrowych warunkuje szereg ele-
mentów środowiska i agrotechniki. 
Głównymi czynnikami środowiska 
jest dostępność wody oraz tempe-
ratura powietrza i gleby. Warunki 
środowiskowe są zwykle modyfiko-
wane poprzez zabiegi agrotechnicz-
ne takie jak: uprawa gleby, termin 
siewu, siew, nawożenie, ochrona 
herbicydowa, insektycydowa i fun-
gicydowa.
W mijającym sezonie większego 
znaczenia nabiera przebieg pogody 
w trakcie wegetacji. Siew buraków 
w wielu rejonach rozpoczęto w dru-
giej połowie marca, gdzie warunki 
wilgotnościowe nie były przeszko-
dą do wykonania wczesnego siewu, 
natomiast temperatura powietrza 
w ciągu dnia w tym okresie wahała 
się między 3 °C a 8 °C często spa-
dając poniżej zera, lokalnie nawet 
do –7 °C. W takich warunkach gle-
bowych bardzo ważna jest jedna 
z podstawowych cech materiału 
siewnego jakim jest wigor nasion. 
Nasiona charakteryzujące się wy-
sokim wigorem szybko kiełkują w 
szerokim zakresie warunków śro-
dowiska.

Piętrowe i nierównomierne 
wschody roślin
 
Piętrowe wschody spowodowane 
były głównie brakiem opadów w 
miesiącu kwietniu (ok. 6 mm). Na 
wielu plantacjach szczególnie na 
glebach ciężkich gliniastych z oba-
wy przed ewentualnym zasklepie-
niem takiej gleby buraki zostały 
zasiane płycej, na głębokość 1–1,5 
cm. Te dwa czynniki, zbyt płytki 
siew oraz brak opadów pogłębił 
zjawisko piętrowych wschodów. W 
takich przypadkach szczególnego 
znaczenia nabiera jakość wykona-
nego siewu (Rys. 1).
W myśl zasady „jaki siew – taki 
zbiór”, siewu należy dokonać siew-
nikami sprawnymi, najlepiej  jeżeli 
maszyny są wyposażone w kroje 
talerzowe zamiast siewników z tra-
dycyjnymi redlicami. Takie rozwią-
zanie przy prawidłowo wykonanej 
uprawie przedsiewnej pozwala na 
optymalne ułożenie nasion na wil-

gotnej glebie i na wymaganą głę-
bokość. Dobrze wykonany siew to 
zarazem optymalna obsada roślin, 
która powinna kształtować się na 
poziomie 85 000 do 96 000 roślin/
ha (Rys. 2).
Nierównomierne wschody a co za 
tym idzie nierówny rozwój mło-
dych siewek buraków w początko-
wej fazie wegetacji jest jednym z 
podstawowych elementów zmien-
ności plonu na plantacji buraka 
cukrowego. Buraki, które skiełko-
wały w późniejszym terminie nie są 
w stanie wyrównać masy korzenia 
do tych roślin, które kiełkowały w 
optymalnym terminie, pomimo 
wykształcenia dużej rozety liścio-
wej (Rys. 3).

Mateusz Krawczyk

Rys. 1. Siewnik Grimme Matrix z redlicami talerzowymi (Foto: M. Krawczyk)
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Konieczne jest zbilansowanie 
azotu

Stosunkowo duża ilość opadów w 
czerwcu sprzyjała rozwojowi bura-
ków cukrowych. Optymalna tem-
peratura i wilgotność gleby, zwłasz-
cza w sierpniu i wrześniu wpłynęła 
korzystnie na proces mineralizacji 
azotu co zwiększało pulę dostępno-
ści tego składnika dla roślin. 
W połączeniu z „bogatym” nawo-
żeniem nawozami naturalnymi 
buraki cukrowe wykształciły po-
nad przeciętną masę liściową, któ-
ra często przekraczała dwukrotnie 
wartość średnią. Jedną z przyczyn 
wyższej podaży azotu w glebie w 
sezonie 2020/21 jest również prze-
bieg pogody w sezonach poprzedza-
jących uprawę buraków. Susza w la-
tach 2018 i 2019 spowodowała, że 
plony roślin przedplonowych były 
niskie i nie wykorzystały w pełni 
azotu który został pod nie wysiany. 
Dodatkowo straty azotu z tytułu 
wymywania były minimalne (su-
che i bezśnieżne zimy). W takich 
warunkach konieczne jest zbilanso-
wanie składnika jakim jest azot. W 
tym celu niezbędnym narzędziem 
jest program N-pro dostępny na 
stronie www.liz.pl. 
Po wprowadzeniu danych o polu 
oraz zastosowanych nawozach na-
turalnych program precyzyjnie wy-
licza optymalną dawkę azotu.

Pojawienie się chwościka bura-
ka już w czerwcu

Wysoka masa liści na plantacjach 
buraków spowodowała utrzymywa-
nie się wysokiej wilgotności w łanie, 
w połączeniu z wyższą od wielolecia 
temperaturą w miesiącu czerwcu i 
lipcu spowodowała, że warunki do 
rozwoju chwościka były korzystne. 
Pierwsze objawy chorobowe zaob-
serwowano już 15 czerwca 2020 r. 
na plantacjach w południowej Wiel-
kopolsce (Rys. 4). Pierwsze dane z 
monitoringu chwościka na począt-

ku lipca dały informacje, że na po-
jedynczych plantacjach porażenie 
chorobą jest już na poziomie nawet 
10 %.
Podstawą skutecznej ochrony bu-
raków przed chwościkiem jest od-
powiednie rozpoznanie terminu 
pierwszego zabiegu, dobór fungicy-
du oraz jakość wykonanego zabiegu. 
Bardzo prostym sposobem wyzna-
czenia terminu pierwszego zabiegu 
jest lustracja plantacji w miejscu 
gdzie w latach ubiegłych były skła-
dowane pryzmy z burakami. Jeśli w 
tych miejscach znajdziemy liście po-
rażone należy niezwłocznie wyko-

Rys. 2. Plantacja z obsadą na poziomie 97 tys. roślin na ha posiada potencjał do osią-

gnięcia wysokiego plonu (Foto: M. Krawczyk)

Rys. 3. Plantacja, na której wystąpiły piętrowe wschody traci możliwość uzyskania 

wysokiego plonu (Foto: M. Krawczyk)

nać pierwszy zabieg. Drugi zabieg w 
zależności od rozwoju choroby wy-
konujemy w terminie 3–4 tygodni 
po pierwszym zabiegu. Niezbędna 
jest ciągła lustracja plantacji. Brak 
opadów na końcu lipca i w sierpniu 
uśpił czujność plantatorów, którzy 
często poprzestali na jednym lub 
dwóch zabiegach. W tym okresie 
wiele plantacji odczuwało niedobór 
wody co objawiało się  więdnięciem 
liści. Wykonanie zabiegu w takich 
warunkach jest nieuzasadnione a 
rozwój choroby następował.  Obfite 
opady deszczu na przełomie sierp-
nia i września spowodowały lawi-
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Rys. 4. Pierwsze objawy chwościka poja-

wiły się już 15 czerwca 2020 roku  (Foto: 

M. Krawczyk)

Rys. 5. Skrajne porażenie plantacji przez 

chwościka (Foto: M. Krawczyk)

nowy rozwój chwościka, którego na 
wielu plantacjach niestety nie udało 
się skutecznie zahamować (Rys. 5).
Przebieg pogody wyjątkowo sprzy-
jał nie tylko rozwojowi cercospora, 
ale także bakteryjnej plamistości 
liści, która często była mylona z 
chwościkiem. Pamiętajmy, że nie 
ma skutecznych preparatów na 
bakteryjną plamistość liści. Rozwój 
tej choroby może zatrzymać jedy-
nie zmiana pogody na słoneczną i 
ciepłą.
Tak szybki rozwój chwościka spo-
wodował utratę większej części li-

ści. Burak cukrowy posiada jednak 
dużą zdolność do regeneracji utra-
conych liści co nastąpiło od połowy 
września. Odbudowa masy liścio-
wej na plantacjach odbywała się 
niestety kosztem braku przyrostu 
zawartości cukru w korzeniach. Jak 
podaje literatura każde cztery nowe 
liście to strata 12 gramów cukru na 
jednego buraka.
Ochrona fungicydowa z roku na 
rok staje się większym wyzwaniem 
dla plantatorów. Z jednej strony 
proces wycofania substancji aktyw-
nych z drugiej strony zjawisko od-
porności na cerkosporę powoduje, 
że coraz częściej obserwujemy plan-
tacje, na których wykonano trzy a 
nawet cztery zabiegi nie zawsze z 
pozytywnym skutkiem zwalczania 
choroby. 
Gromadzeniu się cukru w korze-
niach sprzyja słoneczna pogoda w 

dzień w połączeniu z chłodnymi no-
cami szczególnie w miesiącach wrze-
sień i październik. I tu również prze-
bieg temperatur nie sprzyjał temu 
procesowi ponieważ we wrześniu 
większość dni była z temperaturą 
minimalną powyżej 10 °C a w paź-
dzierniku było tylko kilka dni z tem-
peraturą minimalną poniżej 5 °C.

Podsumowanie

Podsumowując, należy zwrócić 
uwagę, że na warunki pogodowe 
nie mamy wpływu, możemy jednak 
tak prowadzić i regulować czynniki 
agrotechniczne aby w jak najwięk-
szym stopniu minimalizować nie-
korzystny przebieg pogody. Sezon 
2020 jest trudnym sezonem, a wła-
ściwie wyciągnięte wnioski pozwo-
lą lepiej przygotować się do uprawy 
buraków w sezonie 2021 roku.


