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Trudne warunki pogodowe w sezonie 2021 –
jak łagodzić ich wpływ na rozwój buraków
Marcin Tadeusz, Pfeifer & Langen Polska S.A. (Cukrownia Środa Wlkp.)
Początek sezonu wegetacyjnego 2021 przebiegał pod znakiem
zmiennych i trudnych warunków
pogodowych, które wpłynęły znacząco na wschody i dalszy rozwój
buraków cukrowych. Czy możemy
ograniczyć negatywny wpływ pogody na rozwój roślin i w efekcie
poprawić ich plon?
Każdy sezon uprawy buraka cukrowego jest specyficzny pod
względem przebiegu pogody. Kilka
ostatnich lat charakteryzowało się
jednak występowaniem mniej lub
bardziej niekorzystnych okresów w
czasie wegetacji buraka cukrowego,
które wywierały negatywny wpływ
na ich rozwój, a w konsekwencji
także na plonowanie. Również sezon 2021 był pod tym względem
dość trudny, szczególnie jeśli wziąć
pod uwagę okres siewu i wschodów.
Trudny start
Siew buraków cukrowych w Wielkopolsce rozpoczął się około 25
marca. Przebieg pogody w kwietniu
był skrajnie niekorzystny, ponieważ średnia temperatura powietrza
w tym miesiącu wyniosła 6,7 °C i
była niższa od średniej z wielolecia
o blisko 2,5 °C. Podobnie sytuacja
wyglądała w maju. Był to miesiąc
ze średnią temperaturą 12,5 °C
czyli również chłodniejszy o 2 °C
od średniej wieloletniej. Miało to
przełożenie na tempo kiełkowania
roślin, a wschody wydłużyły się nawet do 4 tygodni. Tak niskie średnie temperatury wynikały również
z faktu, że występowały zwłaszcza
w nocy przymrozki, jak również całonocne lekkie mrozy. Objawiło się
to pożółknięciem liścieni oraz przeZima 2021/22 BURAK CUKROWY

wężeniem na siewce, w efekcie czego roślina zamierała (Rys. 1).
W praktyce często obserwowaną
zależnością była nieco lepsza „odporność” na przymrozki buraków
wysiewanych siewnikami wyposażonymi w palcowe rolki dociskające, tworzące swego rodzaju zagłębienie, przez co w pewien sposób
osłaniające wschodzące buraki, w
odróżnieniu od rolek typu monofleks, gdzie siewka jest nieco wyniesiona nad powierzchnię gleby. Są to
jednak tylko subiektywne obserwacje, nie potwierdzone badaniami,
a ostatecznie podatność siewek na
przymrozek mogła wynikać z lokalnych warunków glebowych czy
swoistego mikroklimatu.
Na tempo wschodów wpływa również termin siewu który bezpośrednio związany powinien być z temperaturą gleby i jej uwilgotnieniem.
Plantacje wcześnie siane gdzie wilgotność gleby nie przekroczyła 10
%, a temperatura była poniżej 5
°C obserwowaliśmy bardzo wydłużone wschody. Późniejsze siewy w
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bardziej ogrzaną glebę charakteryzowały się zdecydowanie szybszymi wschodami. Stąd też termin siewu powinniśmy uzależniać od tych
dwóch istotnych czynników.
Dużym problemem w niektórych
rejonach były również intensywne
opady deszczu. Suma opadów w
tym okresie w wielu rejonach wyniosła po kilkadziesiąt litrów na m2
i przekraczała kilkukrotnie średnie
opady z wielolecia. Większym problemem był jednak sam rozkład
opadów, ponieważ jednego dnia w
ciągu zaledwie kilku godzin spadło
niekiedy tyle wody, ile zazwyczaj
wynoszą opady z całego miesiąca.
Efektem tak intensywnych opadów
było zaskorupienie górnych warstwach gleby (Rys. 2).

Rys. 1. Przewężona siewka w wyniku przymrozków (Foto: LIZ- M. Tadeusz)
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lować jej wpływ na uprawę należy
zadbać o odpowiednią ilość materii organicznej w glebie. Bez odpowiedniej zawartości próchnicy gleba nie będzie miała odpowiedniej
porowatości, pojemności wodnej i
aktywności biologicznej. By tak się
nie stało należy pozostawiać resztki
pożniwne na polu jak również stosować nawozy organiczne. Należy
też pamiętać, że nawożenie potasem wpływa na prowadzenie racjonalnej gospodarki wodą i zwiększenie tolerancji buraków na suszę i
stres termiczny.
Rys. 2. Zaskorupienie gleby po intensywnych opadach deszczu (Foto: LIZ- M. Krawczyk)

Innym istotnym czynnikiem była
głębokość siewu. Na glebach cięższych, gdzie nasiona posiane zostały za głęboko, zaskorupienie powodowało utrudnione wschody lub
ich całkowity brak. Tam gdzie siew
był płytszy (około 1,5 cm), przedostanie się siewek przez zaskorupioną glebę było o wiele łatwiejsze a
wschody bardziej wyrównane.
Erozja nadal groźna
W późniejszym okresie wegetacji
już po wschodach buraków problemem okazywał się silny wiatr
powodujący przesuszanie nieosłoniętej gleby i jej silną erozję. Na
glebach lekkich drobne frakcje zie-

mi niesione z wiatrem dodatkowo
uszkadzały rośliny buraka powodując placowe ich zamieranie i wypadanie, czego efektem była niższa
obsada roślin na hektarze (Rys. 3)
Próchnica zatrzyma wodę
W okresie letnim w części rejonów
uprawy buraka cukrowego wystąpił
okresowy deficyt wody skutkujący
suszą glebową. Na wielu plantacjach obserwowano też poparzenia
termiczne, ponieważ liście tracą
turgor i dotykają blaszką liściową
rozgrzanej gleby. W rejonie Wielkopolski susza towarzyszy nam w
większym lub mniejszym stopniu
praktycznie co roku. Aby zniwe-

Poprawić skuteczność zabiegów
herbicydowych
Zmienne warunki pogodowe towarzyszyły również zabiegom herbicydowym. Niska temperatura
i wysoka wilgotność a w późniejszym okresie duże nasłonecznienie
oraz silny wiatr miały niekorzystny wpływ na stosowanie i działanie herbicydów. Aby zwiększyć ich
skuteczność nieodzowne staje się
stosowanie wielofunkcyjnych adiuwantów, które dzięki swoim właściwościom fizycznym i odpowiednim
komponentom zapewniają lepsze
pokrycie liści przez ciecz. W rezultacie szybciej i więcej substancji trafia do rośliny. Niektóre adiuwanty
zwiększają dodatkowo odporność
cieczy na znoszenie i odparowanie
dzięki zawartym składnikom i wbudowanym filtrom UV.
Właściwy system uprawy kluczem do sukcesu

Rys. 3. Uszkodzenia buraków w skutek działania erozji wietrznej (Foto: LIZ- M. Krawczyk)

Aby ograniczyć wpływ tego rodzaju
niekorzystnych warunków pogodowych na rozwój roślin, należy stosować taki system uprawy, który będzie chronił glebę przed erozją m.in.
siew w mulcz lub uprawę pasową.
Siew w mulcz skutecznie ogranicza
również niekorzystny wpływ intensywnych opadów deszczu. Pozostawione resztki pożniwne lub mięBURAK CUKROWY Zima 2021/22

Ochrona roślin

Rys. 4. Siew w mulcz skutecznie ogranicza niekorzystne warunki pogodowe

(Foto:

LIZ- M. Krawczyk)

dzyplon zapobiega tworzeniu się
zaskorupienia, jak również zatrzymuję wodę przed spływem w inne
części pola. Osłonięte w ten sposób
rośliny chronione są również przed
działaniem silnego wiatru. (Rys. 4)
W latach, kiedy podstawowym problemem jest susza, uprawa konserwująca ogranicza parowanie wody
z gleby. Szczególnym rodzajem
uprawy konserwującej jest system
uprawy pasowej (Strip-Till), który
poza wymienionymi wcześniej zaletami posiada również aspekt ekonomiczny, gdyż w trakcie jednego
przejazdu maszyną jednocześnie
uprawiamy, nawozimy oraz wysiewamy nasiona (Rys. 5).

Podsumowanie
Niekorzystne warunki pogodowe
mogą towarzyszyć uprawie buraka
cukrowego każdego roku i mogą
wywierać mniejszy bądź większy
wpływ na ich rozwój i plonowanie.
Warto jednak wykorzystywać te elementy agrotechniki, na które mamy
bezpośredni lub pośredni wpływ,
a które pozwolą skutecznie niwelować skutki niesprzyjającej aury.
Przykłady stabilizacji plonu buraków w tych gospodarstwach, które
zdecydowały się w ostatnich latach
zmienić chociażby system uprawy z
tradycyjnego na konserwujący, zdają się potwierdzać tę tezę.

Rys. 5. Agregat oraz siewnik do uprawy Strip-Till (Foto: LIZ- M. Krawczyk)
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