
 

 

 

 

Burak cukrowy należy do najmłodszych gatunków roślin rolniczych. W 

roku 2002 mija 200 lat od zapoczątkowania jego uprawy na ziemiach Polski i w 

Europie. Buraki charakteryzują się największą efektywnością fotosyntezy wśród 

roślin uprawianych w Polsce, dając największy plon bioenergii z 1 ha. Proporcje 

występujące między energią zużywaną na produkcję najważniejszych 

ziemiopłodów, a energią uzyskaną w ich całkowitych plonach uzyskiwanych 

średnio w kraju są również korzystne dla buraka. Kształtują się one następująco 

dla: buraka (40 t z ha) 1:4,8; pszenicy (5 t z ha) 1: 3,3; kukurydzy na ziarno (6 t 

z ha) 1:2,6; ziemniaków (20 t z ha) 1:1,9. Plon buraków wynoszący 50 t z ha 

pochłania 28,5 t dwutlenku węgla. Natomiast paliwo zużyte przy uprawie tego 

plonu i produkcja nawozów mineralnych dla buraka wytwarza około 1,6 t 

dwutlenku węgla. Zatem uprawa buraka cukrowego zmniejsza netto zawartość 

dwutlenku węgla w atmosferze o 26,9 t z ha. 

 

...….……………..…………….…GLEBA……….…..……..………………….. 

 

Burak cukrowy należy do gatunków o dużych wymaganiach w stosunku do 

naturalnych warunków terenowych oraz stanu kultury gleby (pola) 

przeznaczonego pod jego uprawę, ukształtowaną przez wieloletnią, racjonalną 

działalność rolnika. Teren i gleba powinny charakteryzować się: 
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 terenem równinnym lub pagórkowatym (skłon do 10%), 

 gleba kategorii agronomicznej lekkiej (16-20% iłu), średniej (21-35% iłu) i 

ciężkiej (36-50% iłu), 

 klasą bonitacyjną od I do IVa, 

 kompleksem przydatności rolniczej pszennym bardzo dobrym (1), pszennym 

dobrym (2) żytnim bardzo dobrym (4), oraz pszennym górskim (10), 

 odczynem słabo kwaśnym do obojętnego (pH 6,0-7,2), 

 średnią lub wysoką zawartością składników pokarmowych w formach 

przyswajalnych, 

 polem w kształcie wydłużonego prostokąta lub kwadratu (równoboku). 

 

Spośród gleb kompleksów rolniczej przydatności nadających się pod uprawę 

buraka cukrowego jest około: kompleksu pszennego bardzo dobrego 37%, 

pszennego dobrego 18,7%, żytniego bardzo dobrego 15,3%, pszennego 

górskiego 1,6% powierzchni użytków rolnych w kraju. W poszczególnych 

województwach w przybliżeniu są to następujące powierzchnie przy 5-letniej 

rotacji buraka cukrowego w zmianowaniu: dolnośląskie 100 tys. ha, kujawsko-

pomorskie 115 tys. ha, lubelskie 125 tys. ha, lubuskie 40 tys. ha, łódzkie 56 tys. 

ha, małopolskie 56 tys. ha, mazowieckie 160 tys. ha, podkarpackie 100 tys. ha, 

podlaskie 75 tys. ha, śląskie 40 tys. ha, świętokrzyskie 55 tys. ha, warmińsko-

mazurskie 80 tys. ha, wielkopolskie 150 tys. ha, zachodnio-pomorskie 75 tys. 

ha. Łącznie jest 1380 tys. ha. 

Gleba przeznaczona pod buraki powinna wykazywać głęboką warstwę orno-

próchniczną (do 30 cm), średnią zwięzłość, strukturę gruzełkowatą, dużą 

aktywność biologiczną. Nie powinna zawierać uciążliwych kamieni (o średnicy 

pow. 5 cm), ani wieloletnich chwastów. Musi być dobry dojazd do pola 

precyzyjnym, ciężkim, o dużej szerokości roboczej sprzętem technicznym, 

szczególnie na duże plantacje. 

 

………………………..……...NAWOŻENIE………………………………... 

 

Nawożenie mineralne jest niezbędnym uzupełnieniem potrzeb pokarmowych 

przewidywanego plonu buraka cukrowego po uwzględnieniu zawartości 

przyswajalnych form składników w glebie oraz w zastosowanych nawozach 



organicznych. Niedobór składników pokarmowych w glebie ogranicza wzrost i 

wydajność buraka oraz obniża jego jakość przemysłową korzeni. Spośród 

przebadanych blisko 3500 pól przeznaczanych pod buraki stwierdzono 

zadziwiająco duży udział gleb o bardzo niskiej i niskiej zawartości składników 

pokarmowych. 

 

Tabela 1 

Procentowy udział klas zawartości składników pokarmowych i odczynie w 

glebach przeznaczonych pod uprawę buraka cukrowego 

 

Zawartość 
Rodzaj składnika 

potas (K) magnez (Mg) wapń (Ca) fosfor (P) pHKCl 

Bardzo niska 61,7 19,5 25,5 2,5 do 4,5 0,3 

Niska 17,9 31,5 22,5 33,8 4,6-5,5 5,1 

Średnia 11,3 19,0 17,4 36,1 5,6-6,5 29,6 

Wysoka 3,5 11,0 10,6 16,3 6,6-7,2 29,8 

Bardzo wysoka 5,6 19,0 24,0 11,3 od 7,2 35,2 

 

Gleby o tak niskiej zawartości składników przy dzisiejszej technologii 

praktycznie nie powinny być przeznaczane pod uprawę buraka. Wymagają one 

stosowania dużego naddatku nawozowego w całym zmianowaniu, stosowanym 

w gospodarstwie. 

Nadmiar składnika (oprócz fosforu) również ogranicza wzrost i wydajność 

buraka oraz wyraźnie pogarsza jego jakość przemysłową. Zmniejsza wydajność 

cukru i zwiększa koszty przerobu buraków. Nadmierne dawki nawozów 

zwiększają koszty produkcji buraków i zmniejszają opłacalność jego uprawy. 

Niewykorzystane składniki przez buraki mogą ulec wymyciu z gleby i 

zanieczyszczając środowisko przyrodnicze, szkodząc człowiekowi i zwierzętom. 

Dawkę nawozu mineralnego jaką należy zastosować obliczamy w sposób 

następujący: 

                     



                                                           dawka składnika x 100 

Dawka nawozu = --------------------------------------------------- 

      zawartość składnika w nawozie (%) 

 

Materiał przygotowany na podstawie dostępnej literatury branżowej 

 W celu poszerzenia wiedzy z zakresu technologii produkcji roślin uprawnych zachęcamy 

do zapoznania się z szeroką ofertą wydawniczą IUNG –PIB w Puławach w Dziale 

Upowszechniania i Wydawnictw Instytutu    

 


