
Przygotowanie pola pod buraki cukrowe 

Gleba pod uprawę  buraka cukrowego powinna być starannie przygotowana. Burak 

jest rośliną o dużych wymaganiach glebowych i pokarmowych. Zaniedbania w sposób 

znaczący rzutują na wielkość i jakość plonu. Burak wymaga gleb pozwalających na dobry 

rozwój systemu korzeniowego. Plonuje wysoko i wiernie na najlepszych glebach klasy 

bonitacyjnej I-III. Dlatego należy go uprawiać na glebach najlepszych w gospodarstwie. 

Powinny być to gleby niezbyt zwięzłe, średnie lub cięższe. Nieodpowiednie dla tej rośliny są 

gleby lekkie, przepuszczalne, kwaśne i o małej zawartości próchnicy. Uprawa buraka 

cukrowego jest pracochłonna i wymaga dużych  nakładów pieniężnych. Dlatego między 

innymi technologia uprawy tej rośliny doczekała się wielu modyfikacji. Uproszczenia w 

uprawie roli, mają wiele zalet, muszą jednak stwarzać roślinom odpowiednie warunki do 

wzrostu i rozwoju. 

Energochłonność uprawy roli  
 

W naszym kraju powszechny jest tradycyjny orkowy system uprawy roli. Na taką 

uprawę, w zależności od uprawianej rośliny, zużywa się 25-40% całkowitych nakładów ener-

getycznych wykorzystywanych w procesie produkcji. Wysoka energochłonność wymusza 

szukanie uproszczeń uprawowych. Uproszczenia w uprawie roli pod burak cukrowy powinny 

mieć ekonomiczne uzasadnienie. Ewentualny spadek plonów musi być rekompensowany 

oszczędnościami. Opracowanie energooszczędnych technologii uprawy buraka cukrowego 

powinno zawsze mieć na uwadze końcowy efekt ekonomiczny. Przeprowadzone w wielu 

ośrodkach naukowych doświadczenia wykazały, że możliwe jest wprowadzenie uproszczeń w 

uprawie roli. Powinno się je stosować przede wszystkim na glebach o dobrej kulturze i  

właściwym pH. Na polach takich nie mogą występować chwasty wieloletnie. Uproszczenia te 

nie powodują znaczących spadków w plonowaniu buraka cukrowego, dają natomiast 

oszczędność robocizny i zużycia paliwa, a tym samym umożliwiają uzyskiwanie dodatnich 

efektów ekonomicznych. Najbardziej energochłonną w procesie uprawy roli jest orka.  

Według danych literaturowych pochłania ona 20 - 40% całkowitych nakładów robocizny oraz 

15 - 50% ilości zużytego paliwa. W tradycyjnej uprawie roli pod burak cukrowy, występują 

zwykle trzy orki: podorywka, odwrotka i ziębla. Obniżenie kosztów można uzyskać, 

upraszczając uprawę roli przez spłycenie bądź zastępując niektóre orki talerzowaniem lub 

kultywatorowaniem.  

 

Uprawa pożniwna  

W ostatnich latach podorywka ścierniska została powszechnie zastąpiona przez 

kultywatorowanie specjalnym kultywatorem ścierniskowym. Narzędzie takie najczęściej 

składa się ze sztywnych zębów w postaci gęsiostopek, talerzy zagarniających oraz wału 

rurowego zagęszczającego powierzchnię pola.  W niektórych typach kultywatorów występują 

zęby sprężyste, rolę elementów zagarniających spełniają specjalnie wyprofilowane sprężyste 

listwy, zaś do zagęszczania pola stosuje się wały kruszące lub daszkowe. Agregaty takie w 

porównaniu z pługami lepiej mieszają resztki pożniwne z glebą. Pług układa je warstwowo, 

co uniemożliwia szybki rozkład pozostałości. Ponadto w przypadku agregatu ok. 30% resztek 

pożniwnych pozostaje na powierzchni pola w postaci mulczu, co zmniejsza erozję, 

zatrzymuje więcej wilgoci oraz hamuje kiełkowanie nasion chwastów.  Mniejsze o 30-50% 

jest także zużycie paliwa oraz większa wydajność pracy.  



Podorywka ścierniska może być także zastąpiona talerzowaniem. Daje to podobne 

oszczędności w zużyciu paliwa i wydajności pracy, jednak mniejsza jest szybkość rozkładu 

resztek pożniwnych. Badania wykazały, że po uprawie pożniwnej wykonanej kultywatorem 

podorywkowym szybkość rozkładu wprowadzonych do gleby resztek pożniwnych była 

większa niż po tradycyjnej uprawie pożniwnej z podorywką o ok. 75%. W przypadku 

talerzowania szybkość rozkładu jest o ok. 38% większa niż po podorywce płużnej. 

Odwrotka 
 

W tradycyjnej technologii uprawy roli pod burak cukrowy stosowana jest orka 

odwrotka. Wykonywana jest na głębokość 16-18 cm. Głównym jej celem jest przykrycie 

obornika i nawozów mineralnych wniesionych do gleby. Orka ta może być pominięta, gdyż 

nie wpływa ona znacząco na plonowanie buraka. Uprawka przyczynia się jedynie do 

równomiernego wymieszania wniesionych nawozów w glebie oraz przyspiesza rozkład 

obornika. W przypadku nie stosowania odwrotki, obornik można przykryć uprawką pożniwną 

lub orką zimową. 

 

Orka przedzimowa 

Tradycyjna orka przedzimowa (zwana zięblą) pod burak wykonywana jest najczęściej 

na głębokość 25-30 cm. Znaczne obniżenie kosztów uprawy buraka cukrowego można 

osiągnąć przez spłycenie, lub całkowite wyeliminowanie orki przedzimowej. Przeprowadzone 

badania na glebie kompleksu żytniego dobrego wskazują, że spłycenie orki przedzimowej z 

30 cm do 15 cm lub całkowite wyeliminowanie ziębli wpłynęło tylko nieznacznie na 

zróżnicowanie wschodów i wielkość plonów. Natomiast w okresie wschodów roślin pola na 

których zastosowano płytszą orkę przedzimową charakteryzowały się większym zapasem 

wody w glebie w warstwie 0-5 cm o 0,6 mm. Pola, na których uprawiano buraki tylko po 

odwrotce, bez ziębli, posiadały jeszcze większy zapas wody. Mimo zróżnicowanej uprawy, 

różnice wschodów i plonów korzeni buraka na poszczególnych polach były nieznaczne. 

Badania wykazały, że całkowite wyeliminowanie energochłonnej ziębli jest możliwe bez 

ryzyka istotnej obniżki plonów korzeni i cukru. W związku z powszechnym ocieplaniem się 

klimatu strukturotwórcze działanie orki przedzimowej straciło na znaczeniu.  

Ponadto stosowanie orki pogłębionej w celu likwidacji podeszwy płużnej nie jest wskazane. 

Następuje bowiem wtedy wydobywanie na powierzchnię zagęszczonej i zwykle silnie 

zakwaszonej warstwy podornej (martwicy), z dużą, szkodliwą dla roślin zawartością glinu i 

żelaza. Najczęściej powoduje to znaczne pogorszenie wschodów nasion. 

Jesienne wyrównanie roli po ziębli 

 
Ze względu na późniejsze ryzyko umieszczenia nasion w przesuszonej warstwie gleby 

na glebach średnich i lżejszych zalecane jest wyrównanie roli przed zimą. W przypadku gleb 

cięższych rola powinna być pozostawiona na okres zimy w ostrej skibie. 

Jesienne wyrównanie powierzchni roli ma na celu likwidację ostrych skib i zagłębień na 

powierzchni pola przed zimą. Wiosną bowiem podczas uprawy roli pozostawionej w ostrej 

skibie wierzchołki skib zostaną ścięte, a sucha, rozdrobniona gleba będzie znajdzie się w 

zagłębieniach. Przy braku wiosennych opadów wschody w przesuszonej glebie będą 

opóźnione i nierównomierne. Wpływa to znacząco na obniżkę plonów. Jednak istnieje także 

pogląd, że wyrównanie roli po orce zimowej może powodować wiosną zaskorupienie się 

powierzchni gleby, a także wyższe straty wody.  



W doświadczeniu przeprowadzonym przez jedną z uczelni rolniczych, na glebie kompleksu 

żytniego dobrego, w początkowym okresie wschodów, wschody buraków zasianych w 

miejscach, gdzie był wierzch skiby, były nieco lepsze niż w zagłębieniach. Jednak pod koniec 

wschodów różnice te zacierały się.  
 

Orka wiosenna 
 

W tradycyjnej technologii uprawy gleby pod burak cukrowy zawsze należy wykonać 

orkę przedzimową. Orkę wiosenną wykonujemy wtedy gdy ze względów pogodowych lub 

organizacyjnych nie można było wykonać ziębli. Zbieg ten wiąże się z ryzykiem wydobycia 

na powierzchnię nasion chwastów, co pociąga za sobą większe zachwaszczenie. To zjawisko 

występuje także przy orce przedzimowej, ale wtedy część chwastów zdąży powschodzić 

jesienią i zostaną one zniszczone przez mróz lub uprawę przedsiewną.  Orkę wiosenną 

wykonujemy jak najwcześniej i jak najpłycej. Pole po orce powinno być zawałowane, aby 

zapewnić osiadanie roli. Doświadczenia wykazały nieco gorsze wschody buraków cukrowych 

zasianych po orce wiosennej niż po orce przedzimowej. Jednak plony uzyskane nie różniły się 

między sobą istotnie.  

 

Przedsiewna uprawa wiosenna 
 

Wiosną, przed wysiewem nasion buraka, należy przeprowadzać jak najmniej zabiegów 

uprawowych, aby uniknąć zbytniego rozpylenia gleby i jej zagęszczenia. Zapobiega to 

zaskorupianie się wierzchniej warstwy podczas wschodów. Nie powinno się wykonywać 

uprawy wiosennej gleby zbyt wilgotnej, gdyż prowadzi to do degradacji struktury. Przy 

wykonywaniu uprawy wiosennej tradycyjnymi narzędziami (kultywator, brona) około 70% 

powierzchni pola jest zagęszczone przez ślady kół ciągnika. Dlatego uprawę tą powinno 

przeprowadzać przy pomocy agregatu uprawowego, stosując jeden lub najwyżej dwa 

przejazdy robocze.  Agregat taki składa się najczęściej z ciężkiej brony lub kultywatora i 

dwóch wałków strunowych. Wskazane jest stosowanie w ciągniku współpracującym 

szerokiego ogumienia radialnego lub podwójnych kół. Dalszą redukcję przejazdów można 

osiągnąć przez zastosowanie agregatu uprawowo siewnego.  

 

 

Modyfikacje uprawy podstawowej 
 

Uproszczenia w uprawie roli pod burak cukrowy mają na celu oszczędność energii i 

jednocześnie kosztów, bez znaczącej obniżki plonów. Obniżka ta nie może powodować 

spadku przychodów większego, niż oszczędności wynikające z uproszczeń.  Doświadczenie 

polowe polegające na płytszej uprawie pożniwnej, spłyceniu ziębli, zmiany terminu 

wykonania orki głębokiej, wyeliminowaniu obornika, wprowadzeniu poplonu 

ścierniskowego, nie wykazały większych różnic plonu buraka. W doświadczeniu tym 

najwyższe plony korzeni uzyskano na poletkach, na których wykonano orkę w lecie po 

zbiorze przedplonu na głębokość 30 cm, a jesienią zięblę przykrywającą poplon ścierniskowy 

bez obornika na głębokość 15 cm. W przypadku uprawy tradycyjnej (podorywka, odwrotka 

przykrywająca obornik, orka głęboka przedzimowa) uzyskane plony korzeni  były o 2% 

niższe niż w wariancie opisanym powyżej. Takie same plony uzyskano w przypadku 

uproszczenia uprawy pożniwnej do talerzowania i wykonania głębokiej orki zimowej 

przyorującej obornik. Najniższe plony korzeni, niższe o około 8,5% od maksymalnych, 

uzyskano na poletkach, na których wykonano płytką orkę letnią i głęboką zięblę 

przykrywającą poplon z obornikiem.  



 

Głęboszowanie 

Burak cukrowy jest wrażliwy na zbytnie zagęszczenie gleby poniżej warstwy ornej. 

Dlatego głęboszowanie korzystnie wpływa na wysokość plonu korzeni. Rozluźnienie 

głębszych warstw gleby zwiększa retencyjność i usprawnia warunki wodno-powietrzne.  
Zabieg ten w latach suchych poprawia zatem podsiąkanie, a w przekropnych - wsiąkanie 

wody. Głęboszowanie powinno się wykonywać pod przedplon buraka. Głębokość zabiegu to 

40-45 cm. Głęboszowanie pozwala na spłycenie orki przedzimowej do 15-20 cm, bez 

niebezpieczeństwa obniżki plonu. Głęboszowanie jesienne wykonywane bezpośrednio przed 

zimą może zastępować głęboką zięblę, nie powodując obniżki plonu. Znaczenie 

głęboszowania jest szczególnie duże w okresie suszy podczas okresu wegetacyjnego, co w 

naszym kraju jest szczególnie odczuwalne w ostatnich latach. Uprawa ta charakteryzuje się 

ono dużym zapotrzebowaniem na siłę uciągową i znacznym zużyciem paliwa. Orientacyjnie 

przyjmuje się, że na jeden ząb roboczy głębosza potrzeba około 30 KM mocy ciągnika. 

 

Literatura: 

1. Daleszyński J.: Dobrze wyszykuj pole pod buraki. Top Agrar Polska, 2018, 3: 114-

117. 

2. Kalinowski M.: Czas przygotować pole pod buraki. Tygodnik Poradnik Rolniczy. 

www.tygodnik-rolniczy.pl. 

3. Uprawa Buraków Cukrowych Poradnik Plantatora. Nordzucker Polska S.A., 2011.  

4. Zimny L.: Modyfikacje uprawy roli pod burak cukrowy. http://karnet.up.wroc.pl. 

 

 

Opracował:  

 Zbigniew Samoń  -  Dział Upowszechniania i Wydawnictw 


