
BURAK CUKROWY – technologia produkcji 

 

  

Burak cukrowy, jako surowiec do 

produkcji cukru, jest jedną z najważniejszych 

roślin przemysłowych klimatu umiar-

kowanego. Okres wegetacji wynosi 6-7 

miesięcy. Roślina uprawiana z siewu w 

rozstawie docelowej (bez przerywki). W 

Polsce burak cukrowy, mimo spadającej w 

ostatnich latach rentowności, należy do upraw 

o największej opłacalności. Jego uprawa  

w gospodarstwach wysokotowarowych 

znacznie wpływa na organizację produkcji rolnej, np. płodozmian, wyposażenie 

w maszyny do uprawy i zbioru, terminy zabiegów uprawowych. 

Gleba:  

Buraki cukrowe można uprawiać na obszarze Polski z wyjątkiem terenów 

podgórskich, gdzie okres wegetacyjny dla tych roślin jest zbyt krótki. Buraki  

z reguły uprawia się na glebach kompleksu pszennego bardzo dobrego, dobrego 

oraz żytniego bardzo dobrego (klasy bonitacyjne gleb: I-IIIb, rzadziej IVa i IVb, 

pod warunkiem wystarczającego zaopatrzenia tych roślin w wodę), niezbyt 

zwięzłe, odporne na zbrylanie i zamulenia, o odczynie obojętnym pH 6,0-7,0;  

o wyrównanej strukturze, o wysokiej zawartości substancji organicznej. Buraki 

wymagają wysokich opadów atmosferycznych w okresie wegetacji, a szczególnie 

w miesiącach: czerwcu, lipcu i sierpniu to jest w okresie gromadzenia cukru  

w korzeniach. 

Zalecane przedplony:  

Rośliny strączkowe, zboża. Na stanowiskach wolnych od nicieni możliwa 

jest uprawa buraka co 3 lata. Buraków nie powinno się uprawiać po rzepaku, 

kapuście pastewnej, brukwi i rzepie ścierniskowej. 

Zalecane odmiany przez COBORU 2014/2015: 

Agnieszka KWS, Alyssa, Atlas, Britannia, Bruno, Canasta, Canberra, Casino, 

Danka KWS, Eldorado, Elixir, Espadon, Esperanza, Expert, Festina, Gesina, 

Giraf, Goldena KWS, Gryf, Henrike, Hosanna KWS, Jovita, Kevata, Khazar, 



Laurentina, Leonarda, Lubna KWS, Lupus, Lustro, Monza, Nevenka, Pasja, 

Pewniak, Picasso, Raketa, Robina, Susanna, Texas, Torino, Traviata, Tunika, 

Vegas, Witta. 

Zabiegi uprawowe:  

Głęboszowanie konieczne przy skłonności gleby do tworzenia tzw. 

podeszwy płużnej. Zabieg prowadzi się prostopadle do kierunku orki, 

bezpośrednio po zbiorze przedplonu, na głębokość ok. 10 cm poniżej podeszwy 

płużnej. Uprawę pożniwną najlepiej wykonać kultywatorami ścierniskowymi. 

Można zastosować także bronę talerzową lub rotacyjną. Uprawa pożniwna 

powinna być możliwie płytka. Orka przedzimowa wykonana przy umiarkowanie 

wilgotnej glebie powinna pozostawić wyrównane pole. Zalecane są pługi 

obracalne. Do wykonania wiosennej uprawy przedsiewnej najlepiej zastosować 

agregat uprawowy pozwalający przy jednym przejeździe przygotować do 

wysiewu wierzchnią warstwę gleby o miąższości 2-4 cm. Samodzielnie można 

stworzyć zestaw do uprawy przedsiewnej, łącząc bronę ciężką, wał i bronę lekką. 

Powierzchnia gleby pod siew buraków powinna być idealnie wyrównana. Siew 

wykonuje się siewnikami punktowymi najczęściej na głębokość 2-4 cm. Do siewu 

stosować nasiona o zdolności kiełkowania co najmniej 90%. Za najkorzystniejszą 

obsadę ze względu na plon i wartość technologiczną korzeni uważa się 90-100 

tys. roślin na hektar. Konieczność przeorania plantacji. Najczęstszą przyczyną 

przeorania jest susza lub późne przymrozki. Plantację przeorujemy tylko wtedy, 

gdy obsada spada na początku maja poniżej 40 tys. roślin na hektar.  

Nawożenie:  

Buraki cukrowe najlepiej rosną i plonują przy odczynie gleby 6-7 pH. 

Nawozy wapniowe lub wapniowo-magnezowe zastosowane zaraz po zejściu 

przedplonu winne być dobrze wymieszane z glebą przy pomocy podorywki lub 

brony talerzowej. W zależności od stosowanego nawożenia organicznego dawka 

azotu nie powinna przekraczać 120 kg/ha. Dawka azotu stosowana przedsiewnie 

nie powinna przekroczyć 50 kg/ha. Jeżeli konieczna jest druga dawka azotu - nie 

później niż w fazie drugiej pary liści właściwych. Nadmierne i zbyt późne 

nawożenie azotem obniża wartość technologiczną korzeni. Na większości gleb 

buraczanych można jesienią wnieść w całości dawki nawozów potasowych, 

fosforowych i magnezowych. Nawożenie najlepiej prowadzić na podstawie 

analizy gleby.  

Optymalnym stosunkiem N:P2O5:K2O pod buraki jest 1,0:0,8:1,2. 

Zalecane dawki składników pokarmowych wynoszą przy spodziewanych plonach 



od 35 do 55 t/ha: N od 90 do 140, P2O5 od 70 do 150 i K2O od 110 do 240 kg/ha. 

Stosując siew punktowy oraz pełną dawkę herbicydów lub gdy buraki uprawia się 

na polu po roślinach motylkowatych można dawkę azotu obniżyć o 20 do 30  

kg/ha czystego składnika. Zaleca się uzupełniające nawożenie dolistne buraków 

nawozami zawierającymi mikroelementy, w tym bor. Niedostatek tego 

pierwiastka powoduje występowanie u buraków zgnilizny liścia sercowego i 

korzenia. Przyczynia się to do obniżenia wartości technologicznej korzeni 

buraków cukrowych. 

Ochrona:  

Najważniejsze szkodniki:  

mszyce, pchełki, płaszczyniec burakowy, śmietki, drobnica burakowa, mątwik 

burakowy, drutowce i rolnice.  

Wykaz wybranych preparatów do zapobiegania i zwalczania  

szkodników buraka cukrowego 

Preparat Dawka na ha lub inne Uwagi 

Drutowce 

Cruiser SB 600 FS IP 75 ml/jedn. siewną nasion 

otoczkowanych 

Zaprawiać nasiona buraków 

bezpośrednio przed siewem. 

Wymienione preparaty można 

stosować łącznie z zalecanymi 

zaprawami grzybobójczymi. 

Najpierw nasiona zaprawia się 

środkiem grzybobójczym, a 

następnie przeciwko 

szkodnikom. Nie uprawiać roślin 

w pobliżu lasów, krzewów, 

zadrzewień oraz po trawach i 

wieloletnich bobowatych. 

Przez 3-4 lata po zaoraniu 

trwałych użytków zielonych 

uprawiać na takim polu tylko 

rośliny, dla których drutowce są 

mniej szkodliwe: fasolę, 

gorczycę, groch, len, rzepak. 

Cruiser SB 600 FS + 

Force 20 CS IP 

25+30 ml/jedn. siewną nasion 

otoczkowanych 

Force 20 CS IP 60 ml/jedn. siewną nasion 

otoczkowanych 

Force 20 CS + 

Cruiser 70 WS IP 

30+21 ml/jedn. siewną nasion 

otoczkowanych 

Mundus 380 FS IP 100 ml/jedn. siewną nasion 

otoczkowanych 

Nuprid 600 FS IP 150 ml/jedn. siewną nasion 

otoczkowanych 

Drobnica burakowa 

Cruiser 70 WS IP 64 ml/jedn. siewną nasion 

otoczkowanych 

Zaprawiać nasiona bezpośrednio 

przed siewem. Zaprawiać nasiona 

środkiem grzybobójczym, Janus 180 FS IP 100 ml/jedn. siewną nasion 



otoczkowanych następnie zastosować preparat 

przeciwko szkodnikom. 

Zaprawiać według technologii 

zalecanych w etykietach 

poszczególnych środków. 

Montur Forte 230 FS 

IP 

100 ml/jedn. siewną nasion 

otoczkowanych 

Mundus 380 FS IP 100 ml/jedn. siewną nasion 

otoczkowanych 

Decis Mega 50 EW 

IP 

0,1-0,2 l Opryskiwać glebę po upływie 3-4 

dni od siewu. Rozwojowi 

drobnicy sprzyjają płodozmiany 

„skrócone” oraz gleby żyzne i 

ciężkie. W zależności od 

temperatury powietrza na 

plantacji preparaty stosować 

według tabeli: 

„Optymalna temperatura 

działania zoocydów”. Usuwanie 

resztek roślin po zbiorach 

ogranicza nasilenie szkodników. 

Próg ekonomicznej szkodliwości: 

20% roślin opanowanych przez 

szkodniki.  

Kirkus B 050 CS IP 0,15-0,2 l 

Kirkus 050 CS IP 0,15-0,2 l 

Sherpa 100 EC IP 0,4 1 

Wojownik 050 CS IP 0,15-0,2 l 

Vydate 10 G 7,5 kg Środek stosować podczas siewu 

buraków doglebowo, przy użyciu 

podłączonego do siewnika 

aplikatora do granulowanych 

środków ochrony roślin. Dzięki 

temu zapobiega się szkodom 

wywołanym przez nicienie 

przede wszystkim w 

początkowym wzroście roślin. 

Pchełka burakowa 

Cruiser 70 WS IP 64 ml/jedn. siewną nasion 

otoczkowanych 

Zaprawiać nasiona bezpośrednio 

przed siewem. Zaprawianie 

nasion środkiem grzybobójczym 

wykonać przed zastosowaniem 

preparatu przeciwko 

szkodnikom. 

W przypadku dużego nalotu 

pchełki burakowej istnieje 

potrzeba uzupełniającego zabiegu 

opryskiwania roślin. Rośliny 

uszkodzone przez pchełki są 

wrażliwsze na herbicydy 

stosowane po wschodach buraka.  

Cruiser SB 600 FS IP 75 ml/jedn. siewną nasion 

otoczkowanych 

Cruiser SB 600 FS + 

Force 20 CS IP 

25+30 ml/jedn. siewną nasion 

otoczkowanych 

Force 20 CS + 

Cruiser 70 WS IP 

30+21 ml/jedn. siewną nasion 

otoczkowanych 

Janus 180 FS IP 100 ml/jedn. siewną nasion 

otoczkowanych 

Montur Forte 230 FS 

IP 

100 ml/jedn. siewną nasion 

otoczkowanych 

Mundus 380 FS IP 100 ml/jedn. siewną nasion 

otoczkowanych 



Alfazot 025 EC IP 0,2 l Opryskiwać w okresie 

pojawienia się pierwszych 

chrząszczy lub po zauważeniu 

pierwszych uszkodzeń. 

Spulchnianie gleby i niszczenie 

chwastów ogranicza liczebność 

szkodnika. Pchełki licznie 

występują w czasie ciepłej i 

słonecznej pogody. W zależności 

od temperatury powietrza na 

plantacji środki stosować według 

tabeli: 

„Optymalna temperatura 

działania zoocydów”. 

Wczesny siew buraków 

ogranicza uszkodzenia 

powodowane przez szkodniki. 

Próg szkodliwości: pojedyncze 

uszkodzenia liścieni i liści w 

warunkach sprzyjających 

rozwojowi szkodnika. 

Próg ekonomicznej szkodliwości: 

- do fazy 4-5 liści – 5-10 

chrząszczy na 1 m2 lub 100-200 

chrząszczy na 100 ruchów 

czerpakiem, 

- faza 6 liści – 20 % uszkodzonej 

powierzchni liści.  

Bulldock 025 EC IP 0,2 l 

Decis Mega 50 EW 

IP 

0,1-0,2 l 

Kirkus B 050 CS IP 0,15 l 

Kirkus C 050 CS IP 0,15 l 

Proteus 110 OD IP 0,5-0,75 l 

Pyrinex 480 EC IP 1 l 

Pyrisimex 480 EC IP 1 l 

Sherpa 100 EC IP 0,3 l 

Wojownik 050 CS IP 0,15 l 

Źródło: Zalecenia IOR Poznań 2014 

Podstawą wykonania zabiegu jest etykieta środka ochrony roślin. Zapoznaj się z jej treścią. 

 

Najważniejsze choroby: 

Chwościk buraka, zgorzele siewek, mączniak prawdziwy, rdza buraka i brunatna 

plamistość liści. 

Wykaz wybranych preparatów do zapobiegania i zwalczania  

chorób buraka cukrowego 

Preparat 
Dawka na ha 

lub inne 

Uwagi 

Zgorzel siewek buraka 

Tachigaren 70 WP IP 1500 g Zaprawianie nasion 

Dawki zapraw zalecane na 100 kg nasion. Zaprawa Nasienna T45 500 g lub 500 g + 



DS/WS IP 5000 ml H2O Plantatorzy buraka cukrowego otrzymują 

nasiona zaprawione. Otoczkowanie nasion 

wykonują nasienne firmy hodowlane. 

Choroba może być powodowana przez kilku 

sprawców jednocześnie. 

Do zaprawiania nasion buraka wskazane jest 

jednoczesne zastosowanie preparatów 

zawierających tiuram i hymeksazol dla 

zapewnienia pełnego spektrum zwalczania 

patogenów zgorzeli siewek. 

Zaprawianie nasion buraka pozwala 

zmniejszyć późniejsze porażenie korzeni 

przez wymienionych sprawców chorób. 

Chwościk buraka 

Duett Star 334 SE IP 1,0 l Opryskiwanie roślin 

Nie stosować fungicydów zawierających te 

same s.cz. po sobie. 

Środki stosować przemiennie z powodu 

możliwości łatwego uodparniania się na 

stosowane substancje czynne. 

Środki o dział. Powierzchniowym najlepiej 

stosować zapobiegawczo lub przy 

widocznych pierwszych objawach chorby. 

Wyższe dawki środków stosować w razie 

większego zagrożenia chorobą lub na rośliny 

silnie wyrośnięte. 

Orientacyjne progi szkodliwości: 

Pierwszy zabieg wykonać gdy obserwujemy: 

- do 5 sierpnia pierwsze objawy 

choroby na 5% roślin, 

- od 5 do 15 sierpnia pierwsze objawy 

choroby na 15% roślin, 

-  od 15 sierpnia do 5 września 

pierwsze objawy choroby na 45% 

roślin. 

Drugi zabieg wykonać gdy po I zabiegu 

zaobserwujemy objawy choroby na 45% 

roślin. 

Ochronę stosować, w zależności od 

warunków pogodowych i terminu zbioru do 

połowy września. Kolejne zabiegi 

wykonywać w miarę rozwoju infekcji. Do 

ostatniego zabiegu wybrać preparat, którego 

karencja wyfaśnie przed zbiorem korzeni.  

Duett Ultra 497 SC IP 0,5-0,6 l 

Eminent 125 SL 0,8 1 

Gerana IP 1,0 l 

Horizon 250 EW IP 0,8 1 

Intizam SC IP 0,5-0,6 l 

Matador 303 SE IP 1,25-1,5 l 

Miedzian 50 WP 5,0 kg 

Miedzian Extra 350 SC 

IP 

5,0-6,0 1 

Optan 183 SE IP 0,5-0,7 l 

Orian IP 0,8 l 

Orius Extra 250 EW IP 0,8 l 

Rubric 125 SC IP 1,0 l 

Safir 125 SC IP 1,0 l 

Soprano 125 SC IP 1,0 l 

Syrius 250 EW IP 0,8 l 

Tebu 250 EW IP 0,8 l 

Topsil M 50 SC IP 1,2 l 

Tyberius 250 EW IP 0,8 l 

Yamato 303 SE IP 1,25-1,5 l 



Mączniak prawdziwy buraka 

Duett Star 334 SE IP 1,0 l Opryskiwanie roślin 

Środki stosować po wystąpieniu pierwszych 

objawów choroby. 

Objawy choroby występują w drugiej 

połowie lata i jesienią. 

Wyższe dawki środków stosować w razie 

większego zagrożenia chorobą lub na rośliny 

silnie wyrośnięte.  

Duett Ultra 497 SC IP 0,5-0,6 l 

Eminent 125 SL IP 0,8 l 

Horizon 250 EW IP 0,8 l 

Intizam SC IP 0,5-0,6 l 

Siarkol 80 WG IP 4,0 kg Opryskiwanie roślin 

Środki o działaniu powierzchniowym. 

Środkami zawierającymi siarkę nie 

opryskiwać buraków w temperaturze 

powyżej 25OC ze względu na 

niebezpieczeństwo poparzenia liści. 

Siarkol 80 WP IP 4,0 kg 

Siarkol Extra 80 WP IP 4,0 kg 

Źródło: Zalecenia IOR Poznań 2014 

Podstawą wykonania zabiegu jest etykieta środka ochrony roślin. Zapoznaj się z jej treścią. 

Najważniejsze chwasty:  

Większość chwastów dwuliściennych i jednoliściennych. Do najgroźniejszych 

należą przytulia czepna, szarłat szorstki, samosiewy rzepaku, rumianowate i 

rdesty. Na glebach w złej kulturze problemem może być perz.  

Wykaz wybranych preparatów do zapobiegania i zwalczania  

chwastów buraka cukrowego 

Preparat 
Dawka na 

ha lub inne 

Uwagi 

Dwuliścienne, przedwschodowo – w tym maki i niektóre rdesty  

Azotop New 80 WP 0,75 kg Stosować przed siewem, zaraz po 

zabiegu wymieszać z glebą na głębokość 

2-3 cm. Nasiona buraków wysiewać na 

jednakową głębokość 2-2,5 cm. Nie 

stosować na glebach lekkich. 

Lenazar 80 WP 0,75 kg 

Dwuliścienne, przedwschodowo – w tym przytulia, szarłat 

Burakosat 500 SC 2-3 1 Stosować przed siewem lub zaraz po 

siewie. Dawki wyższe stosować na 

glebach ciężkich. 

Ethofol 500 SC 2 l 

Oblix 500 SC 2 1 

Dwuliścienne, przedwschodowo – w tym rumianowate 

Forte 65 WG 4 kg Stosować przed siewem lub zaraz po 

siewie. W przypadku suszy stosować 

przed siewem , w warunkach normalnej 

wilgotności gleby zaraz po siewie. 

Forte 430 SC 6 l 

Pyramin 65 WG 3 kg 

Dwuliścienne, przedwschodowo – w tym komosa, szarłat, samosiewy 



rzepaku, niektóre rdesty 

Agria Metamitron 70 WG 5 kg Stosować zaraz po siewie. 

Agria Metamitron 70 WG tylko  

w buraku cukrowym. 

Inter-Metamitron 700 SC 5 l 

Mitron 700 SC 5 l 

Tornado 700 SC 5 l 

Dwuliścienne, przedwschodowo – w tym maki, niektóre rdesty 

Azotop New 80 WP 1 kg Stosować równocześnie z siewem lub  

1-3 dni po siewie. Nasiona buraków 

wysiewać na jednakową głębokość 2-2,5 

cm. Nie stosować na  glebach lekkich. 

Lenazar 80 WP 1 kg 

Źródło: Zalecenia IOR Poznań 2014 

Podstawą wykonania zabiegu jest etykieta środka ochrony roślin. Zapoznaj się z jej treścią. 

Pielęgnacja:  

Główne zabiegi pielęgnacyjne sprowadzają się do najczęściej chemicznego 

zwalczania chwastów. W większości przypadków nie jest konieczne 

wykonywanie zabiegów mechanicznych. Często zabiegi spulchniające glebę w 

trakcie wzrostu buraków niepotrzebnie ją przesuszają. Tylko wyjątkowo, gdy 

dojdzie do silnego zaskorupienia gleby, np. po ulewnych deszczach - należy 

rozkruszyć skorupę, stosując lekkie narzędzia, np. wały strunowe lub kolczatki.  

Zbiór:  

Najwyższy plon korzeni i cukru uzyskuje się przeciętnie po 170-180 dniach 

od siewu. Oprócz właściwego terminu zbioru ważne jest: właściwe ogłowienie, 

szybkie wykopanie ogłowionych i nieuszkodzonych korzeni, dobre ich 

oczyszczenie i sprawny transport do cukrowni. Najbardziej wydajne są kombajny 

zbierające buraki jednoetapowo, tzn. ogławiające, wykopujące i ładujące korzenie 

na przyczepy. W przypadku konieczności przechowywania buraków po 

wykopaniu, należy składować korzenie w pryzmach o wysokości ok. 2-2,5 m. 

Aby nie dopuścić do przemarznięcia korzeni w pryzmie, zaleca się jej okrycie 

włókniną ochronną. 
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