
Systemy uprawy buraka cukrowego 

W produkcji buraka cukrowego bez prawidłowo wykonanej uprawy roli nie jest możliwe 

pełne wykorzystanie pozostałych czynników plonotwórczych - nawożenia, ochrony rośli oraz 

siewu nowych wysokowydajnych odmian buraka cukrowego. Ma ona bezpośredni wpływ na 

urodzajność, żyzność i produkcyjność gleby oraz zapewnia roślinom sprzyjające warunki do 

rozwoju przez cały okres wegetacji.  

Sposób przygotowania gleby zależy od następujących czynników: 

• wyjściowego stanu roli 

• wymagań uprawianej rośliny 

• przebiegu warunków pogodowych 

• ukształtowania terenu 

• sposobu gospodarowania 

• stopnia zachwaszczenia pola 

• wyposażenia gospodarstwa w sprzęt uprawowy. 

System płużny (tradycyjny) 

System płużny to  najczęściej stosowana w praktyce metoda uprawy roli pod burak cukrowy. 

Podstawową czynnością  jest orka wykonywana przy pomocy pługa odkładnicowego. 

Po zbiorze przedplonu, którym najczęściej jest zboże, stosuje się nawozy potasowe, 

fosforowe i magnezowe, w oparciu o wyniki chemicznej analizy gleby, w dawce 

przewidzianej pod burak cukrowy. Jeśli słoma pozostaje na polu, należy pamiętać o 

zastosowaniu dodatkowego nawożenia azotem w dawce 8 kg azotu na 1 tonę słomy. 

 

Kolejnym zabiegiem jest pożniwna uprawa ścierniska. Do tego celu najlepiej nadaje się 

kultywator ścierniskowy, którego zęby w kształcie gęsiostópek zrywają ściernisko i mieszają 

resztki pożniwne z wierzchnią warstwą gleby, talerze wyrównują powierzchnię roli, zaś wał 

rurowy ją zagęszcza. Zabieg należy wykonać na głębokość 5 – 8 cm z prędkością roboczą 12 

km/h. Kultywatorowanie ścierniska należy powtórzyć w październiku zwiększając głębokość 

roboczą do 12 – 15 cm. Do uprawy ścierniska równie dobrze nadają się brony talerzowe. 

 

Orka przedzimowa pod burak cukrowy powinna być wykonana na taką głębokość, na jaką 

była wykonana pod przedplon. Stosowanie orki pogłębionej nie jest dobrym sposobem 

likwidowania podeszwy płużnej, ponieważ prowadzi do wydobywania na powierzchnię silnie 

zagęszczonej warstwy podornej, zwanej martwicą. Wpływa to negatywnie na wschody i 

wzrost młodych siewek buraka cukrowego. Spulchnianie warstwy podornej najlepiej jest 

wykonywać przy pomocy głębosza. Wykonywanie orki na glebach średnich i ciężkich na 

głębokość powyżej 30 cm  jest nieuzasadnione ekonomicznie, ze względu na znaczny wzrost 

zużycia paliwa.  Na glebach ciężkich (gliny, mady, iły), zlewnych oraz na terenach 

zagrożonych erozją, gleba po wykonaniu orki głębokiej powinna być pozostawiona na okres 

zimy w ostrej skibie. Na glebach średnich, ze względu na ryzyko umieszczenia nasion w 

przesuszonej warstwie, zaleca się wyrównanie roli w czasie wykonywania  orki 

przedzimowej, np. przy pomocy brony lub kolczatki. 

 

Wiosenna uprawa ma na celu wyrównanie i spulchnienie wierzchniej warstwy pola, 

przygotowanie roli do umieszczenia nasion oraz przykrycie wysianych nawozów. 



Płużny system uprawy roli pod burak cukrowy posiada wiele wad. Najważniejsze wady to:  

• rozpylenie, zagęszczenie lub przesuszenie powierzchniowej warstwy gleby, 

• przyspieszenie mineralizacji substancji organicznej, 

• przemieszczanie najdrobniejszych frakcji gleby i składników pokarmowych w głąb 

profilu glebowego, 

• zmniejszenie aktywności biologicznej gleby, 

• narażenie gleby na oddziaływanie erozji wietrznej i wodnej,  

• duża energochłonność, 

• mała wydajność orki. 

 

System płużny z mulczowaniem gleby międzyplonem 

Ujemne strony technologii płużnej można częściowo eliminować poprzez siew w 

międzyplonie ścierniskowym roślin jarych przemarzających w okresie zimy (antymątwikowe 

odmiany gorczycy białej i rzodkwi oleistej, facelia błękitna) lub  roślin ozimych (żyto, 

pszenżyto, pszenica) desykowanych wiosną herbicydem zawierającym glifosat. 

W tym celu, po zbiorze przedplonu, w oparciu o wyniki analizy gleby stosuje się nawożenie 

organiczne i mineralne przewidziane pod burak. Dodatkowo, jeśli przyoruje się słomę, należy 

zastosować nawożenie azotem w dawce ok. 8 kg na jedną tonę słomy. Następnie przystępuje 

się do uprawy pożniwnej przy użyciu kultywatora ścierniskowego lub brony talerzowej. 

Użycie pługa podorywkowego jest wskazane w przypadku stosowania obornika. Przed 

siewem międzyplonu należy wykonać orkę siewną na głębokość 20 do 25 cm. Na glebach 

zagęszczonych niezbędna jest orka głęboka (30 cm). W gospodarstwach produkujących 

obornik zaleca się jego stosowanie pod orkę w dawce do 40 t/ha, który może być stosowany 

bezpośrednio po żniwach (na ściernisko) lub pod orkę siewną. 

W międzyplonie wysiewa się najczęściej antymątwikowe odmiany gorczycy białej. Pozwala 

to na ograniczenie o około 40% populacji nicieni w glebie. Czynnikami decydującymi o 

powodzeniu w uprawie międzyplonu są: termin wysiewu, ilość i rozkład opadów, temperatura 

oraz terminy występowania pierwszych przymrozków. Zwykle nasiona gorczycy wysiewa się 

w terminie od 25 sierpnia do 10 września w ilości 15 – 18 kg/ha. Zbyt wczesny siew może 

być przyczyną zakwitnięcia roślin pod koniec wegetacji. Z chwilą wystąpienia pierwszych 

przymrozków wzrost gorczycy zostaje zahamowany. W przypadku uprawy tradycyjnej  

międzyplon należy przyorać jesienią. 

 

Siew gorczycy białej przyczynia się do: 

• wytworzenia dodatkowej biomasy oraz poprawy bilansu substancji organicznej, 

• poprawy właściwości fizycznych, chemicznych i biologicznych gleby, 

• zapobiegania bądź ograniczenia erozji wodnej lub wietrznej, 

• akumulacji składników pokarmowych w warstwie uprawnej i zapobieganiu ich 

przemieszczania w głąb profilu glebowego, 

• ograniczenia parowania wody, 

• hamowania rozwoju chwastów,  

• ochrony mikroorganizmów glebowych przed szkodliwym działaniem promieni 

słonecznych, 



• regulacja gospodarki wodnej gleby (poprawa infiltracji i podsiąkania kapilarnego), 

• ograniczenia zagęszczenia warstwy podornej w glebie.  

 

Uprawa buraka w mulcz z orką siewną pod międzyplon 

Uprawiając burak cukrowy z siewu w mulcz, należy po zbiorze przedplonu wykonać zabiegi 

agrotechniczne przewidziane pod gorczycę białą (nawożenie, uprawa ścierniska, orka siewna, 

siew międzyplonu), opisane powyżej. 

Pole po siewie międzyplonu było równe, bez kolein. Ma to decydujący wpływ na prawidłowe 

wysianie nasiona buraka cukrowego wiosną. Do wystąpienia pierwszych przymrozków 

gorczyca powinna osiągnąć wysokość około 60 cm. Przemarznięte reszki międzyplonu 

pozostają na polu aż do wiosny. 

Wiosną należy zastosować przedsiewną dawkę nawozów azotowych i przy pomocy agregatu 

uprawowego wymieszać nawóz i resztki gorczycy z wierzchnią warstwą gleby. Uprawę 

należy wykonać przy odpowiedniej wilgotności gleby. 

Nasiona buraka wysiewa się siewnikiem punktowym tradycyjnym lub w przypadku 

pozostawienia resztek roślinnych bez wymieszania z wierzchnią warstwą gleby, przy pomocy 

siewnika wyposażonego w specjalne kroje tarczowe. W celu zniszczenia kiełkujących 

chwastów po siewie, na trzy dni przed wschodami buraka, można zastosować herbicyd 

zawierający glifosat. 

Zwykle wyższe plony uzyskuje się wysiewając nasiona w warstwę gleby wymieszaną z 

przemarzniętymi resztkami gorczycy. Wynika to z faktu, iż burak cukrowy korzystnie reaguje 

na uprawę przedsiewną. 

Siew w warstwę gleby z pozostającymi na powierzchni pola resztkami międzyplonu zalecany 

jest w rejonach narażonych na działanie erozji. 

 

Uprawa buraka w mulcz z międzyplonu – system bezorkowy 

Uprawa buraka cukrowego  w systemie technologii uproszczonej, polegającej na zastąpieniu 

orki zabiegiem spulchniającym, pozwala zmniejszyć o ok. 15% całkowite koszty produkcji, 

ze względu na znaczne obniżenie kosztów ponoszonych na uprawę roli. 

W warunkach wysokiej kultury gleby, odpowiedniej zasobności w składniki pokarmowe oraz 

w przypadku posiadania specjalistycznego sprzętu technicznego, możliwe jest zastosowanie 

uproszczenia w uprawie pod międzyplon, poprzez zastąpienie orki siewnej zabiegiem 

spulchniającym wierzchnią warstwę gleby. 

Po zbiorze przedplonu stosuje się 2/3 dawki nawozów fosforowych, potasowych i 

magnezowych przewidzianych pod burak oraz 70 kg N/ha (mineralizacja resztek pożniwnych 

oraz potrzeby pokarmowe gorczycy). W przypadku niskiego odczynu gleby, nawozy 

wapniowe należy zastosować pod przedplon). 



Następnie przy pomocy kultywatora ścierniskowego lub brony talerzowej, wykonuje się dwa 

zabiegi uprawowe - pierwszy na głębokość 8 cm, drugi tuż przed siewem gorczycy na 

głębokość 12 – 15 cm. Gorczycę wysiewa się w ilości 18 – 22 kg/ha (wyższą normę należy 

stosować w przypadku niedoborów wilgoci) i pozostawia przez zimę jako mulcz. Wiosną po 

ruszeniu wegetacji, stosuje się pierwszy zabieg herbicydem zawierającym glifosat, w celu 

zniszczenia chwastów ozimych. Uzupełniające nawożenie fosforem, potasem i magnezem 

oraz przedsiewną dawkę azotu stosuje się przed uprawą przedsiewną. Pozostałe  nawożenie 

azotem najlepiej podzielić na 2 dawki: pierwszą zastosować w fazie 4 liści właściwych, drugą 

przed zwarciem międzyrzędzi.  Siew buraka wykonuje się w wierzchnią warstwę gleby 

wymieszaną z przemarzniętymi resztkami gorczycy (tradycyjnym siewnikiem punktowym) 

lub bezpośrednio w mulcz (siewnikiem wyposażonym w kroje tarczowe). 

Po siewie, na trzy dni przed wschodami buraka, stosuje się drugi zabieg herbicydem 

zawierającym glifosat. Dalsza pielęgnacja plantacji jest taka sama jak w tradycyjnej 

technologii. 

Uzyskanie plonu korzeni w tej technologii na poziomie technologii tradycyjnej zależy przede 

wszystkim od kultury gleby oraz terminu i precyzji wykonania zabiegów. System bezorkowy, 

oprócz zalet wynikających z obniżenia kosztów, posiada również wady, do których należą:  

• zawodność uprawy międzyplonów w warunkach niedostatecznych opadów, późnego 

zbioru przedplonu i późnego siewu międzyplonu 

• pogłębianie się deficytu wody glebowej w warunkach niskiej ilości opadów i pokrycia 

gleby mulczem 

• przy słabym pokryciu roli mulczem, szybkie obsychanie, ogrzewanie i zaskorupienie 

roli w okresie wiosennym 

• możliwość nasilenia występowania chwastów uciążliwych 

• konieczność posiadania specjalistycznego sprzętu. 

 

Siew buraka w mulcz ścierniskowy 

Siew buraka cukrowego w mulcz ścierniskowy stosuje się w rejonach zagrożonych erozją 

wietrzną i wodną oraz tam, gdzie uprawa międzyplonu ze względu na niskie opady i późny 

termin zbioru przedplonu jest zawodna. Uprawa buraka cukrowego z siewu w mulcz 

ścierniskowy, jest pod względem ekonomicznym konkurencyjna w porównaniu do wyżej 

opisanych technologii (niższa energochłonność i pracochłonność), zaś redukcja liczby 

zabiegów uprawowych przyczynia się do mniejszego ugniatania gleby. 

Zbiór przedplonu zbożowego, należy przeprowadzić tak, aby ściernisko pozostało krótkie, zaś 

słoma pozostająca na polu była starannie rozdrobniona i równomiernie rozrzucona. 

Następnie na podstawie analiz glebowych, zastosować w pełnej dawce przewidzianej pod 

burak cukrowy fosfor, potas i magnez oraz uzupełniające nawożenie azotem (30 kg/ha). 

Pierwszy zabieg uprawy pożniwnej należy wykonać kultywatorem ścierniskowym na 

głębokość 8 cm. Kultywatorowanie powtarzamy w październiku spulchniając rolę na 

głębokość 12 – 15 cm. Wiosną, tuż po ruszeniu wegetacji, zastosować herbicyd zawierający 

glifosad. Następnie wysiać przedsiewną dawkę nawozów azotowych oraz przy pomocy 

agregatu uprawowego przygotować pole do siewu. Siew buraka wykonuje się zwykle przy 

pomocy siewnika wyposażonego w kroje tarczowe. 



Po siewie buraka, do 3 dni przed wschodami, stosujemy drugi zabieg glifosadem. . Dalsza 

pielęgnacja taka, jak w technologii tradycyjnej. 

Szersze zastosowanie tej technologii w praktyce ograniczają następujące czynniki:  

• wzrost zagęszczenia warstwy podornej 

• wzrost zachwaszczenia (duża liczebność nasion chwastów w wierzchniej warstwie 

gleby) 

• niższe plony w przypadku niekorzystnych warunków klimatyczno – glebowych 

• niedostateczne wyposażenie gospodarstw w siewniki z krojami tarczowymi. 

 

Siew bezpośredni 

Mechaniczna uprawa roli jest najbardziej czaso- i energochłonnym zabiegiem w technologii 

produkcji buraka cukrowego. Zużycie energii zależy od właściwości fizycznych i 

mechanicznych gleby, wymagań rośliny uprawnej oraz konstrukcji i jakości maszyn i 

narzędzi do uprawy. Na uprawę roli zużywa się około 40% energii wykorzystywanej w 

procesie produkcji. Siew bezpośredni jest jednym ze sposobów zmniejszania kosztów.  

Siew bezpośredni polega na tym, że od zbioru przedplonu do siewu rośliny następczej na polu 

nie  wykonuje się żadnych zabiegów uprawowych. Zastosowanie tej technologii pozwala 

zmniejszyć zużycie energii nawet o 70%, w porównaniu do uprawy tradycyjnej. Dobre 

rezultaty przy siewie bezpośrednim uzyskano przy uprawie zbóż. 

Doświadczenia wykazały, że zastosowanie siewu bezpośredniego w uprawie buraka 

cukrowego prowadzi zwykle do obniżenia plonu korzeni (naturalna reakcja na wzrost 

gęstości, zwięzłości i porowatości gleby), spadku obsady oraz wzrostu zachwaszczenia. 

Uprawa buraka cukrowego w technologii siewu bezpośredniego nie jest zalecana w naszym 

kraju na skalę towarową, ze względu na wysokie wymagania glebowe tej rośliny.  
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