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THE CULTIVATION OF SUGAR BEET IN ORGANIC AND CONVENTIONAL FARMING 
SYSTEMS – PRODUCTION AND ECONOMIC ASPECTS 

 

Summary 
 

Sugar beet is one of the most important plants that are cultivated in Poland. It plays a meaningful role as a fundamental 
material for sugar production. The by-products of sugar beet are also very valuable source in animals’ feeding or in distill-
ery industry. Sugar beet is demanding in respect of soil quality, climate conditions, and quality of place cultivation. It is cul-
tivated in conventional system more often, but there is the interest of sugar industries to produce the sugar beet in Polish 
organic farms. However the cultivation requires especially treatment in agricultural science, work expenditure and area 
which guarantees profitability. 
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UPRAWA BURAKA CUKROWEGO W EKOLOGICZNYM I KONWENCJONALNYM 
SYSTEMIE PRODUKCJI – ASPEKTY PRODUKCYJNO-EKONOMICZNE 

 

Streszczenie 
 

Burak cukrowy odgrywa znacz�c� rol� jako surowiec dla produkcji cukru. Tak�e uzyskiwane produkty uboczne stanowi� 
cenne �ród�o w �ywieniu zwierz�t czy przemy�le gorzelniczym. Ro�lina ta jest wymagaj�ca pod wzgl�dem jako�ci gleby, wa-
runków klimatycznych i jako�ci przygotowanego stanowiska. Cz��ciej jest uprawiana w systemie konwencjonalnym. Poja-
wia si� jednak zainteresowanie firm cukrowniczych upraw� ekologicznego buraka cukrowego, lecz uprawa ta wymaga 
szczególnego podej�cia do wymaga� agrotechniki i nak�adów pracy oraz okre�lonej powierzchni, gwarantuj�cej jej op�a-
calno�	. 
S�owa kluczowe: buraki cukrowe; uprawa; system konwencjonalny; system ekologiczny; analiza ekonomiczna; badania 
 
 
1. Wst�p 
 
 Burak cukrowy, b�d�cy odmian� buraka zwyczajnego 
(Beta vulgaris L. subsp. vulgaris), nale�y do ro�lin przemy-
s�owych, okopowych i stanowi znacz�ce �ród�o cukru 
w produkcji �wiatowej. W 2009 r. powierzchnia uprawy 
buraka cukrowego w Polsce stanowi�a 1,7% powierzchni 
zasiewów (197 tys. ha). W roku 2010 wzros�a do 2% (211 
tys. ha). Plony ro�liny osi�gaj� �redni� warto�� ok. 540 
dt	ha-1 (2009 r.), najwy�sze w województwach �l�skim (638 
dt	ha-1), opolskim (630 dt	ha-1) i wielkopolskim (608 dt	ha-1)  
[3, 6]. 
 Najwi�kszym udzia�em w krajowej powierzchni zasie-
wów buraków cukrowych charakteryzuj� si� województwa: 
wielkopolskie – 20,7%, kujawsko-pomorskie – 18,6% oraz 
lubelskie – 16,3%. Najmniejszy odsetek krajowej po-
wierzchni buraków cukrowych odnotowuje si� w woje-
wództwach: podlaskim – 0,1%, lubuskim – 0,5% oraz ma-
�opolskim i �l�skim – po 0,8% [5].  
 Uprawa buraka cukrowego w Polsce wyst�puje przede 
wszystkim w systemie konwencjonalnym. Jak pokazuje 
praktyka rolnicza, brak jest w kraju upraw ekologicznych 
tej ro�liny, a ewentualna produkcja w którym� z gospo-
darstw ekologicznych, sprzedawana jest po cenach kon-
wencjonalnych i do konwencjonalnych przetwórni. Przy-
czyny tego zjawiska s� ró�ne zarówno natury agrotechnicz-
nej, jak i rynkowej. 
 Zaprezentowano wyniki produkcyjne uprawy buraka 
cukrowego w przyk�adowych gospodarstwach: ekologicz-
nym i porównawczo – konwencjonalnym, zlokalizowanych 
na terenie województwa opolskiego. W artykule przedsta-

wiono wyniki ekonomiczne produkcji buraka cukrowego, 
a tak�e omówiono mo�liwo�ci produkcji buraka cukrowego 
w systemie ekologicznym w Polsce. Dane dotycz� roku 
2008. 
 
2. Cel i zakres 
 
 Prowadzona ewidencja zdarze
 agrotechnicznych w obu 
gospodarstwach oraz mierników ekonomicznych, pozwoli�y 
na charakterystyk� procesu wytwarzania i ocen� jego op�a-
calno�ci. 
 
3. Metody badawcze 
 
 Materia� do analizy stanowi�y dost�pne dane gospo-
darstw: ewidencja zdarze
 agrotechnicznych oraz ponoszo-
nych kosztów i uzyskiwanych przychodów. Wykorzystano 
bezpo�rednie informacje pochodz�ce z gospodarstw. Anali-
za dotyczy gospodarstw z terenu województwa opolskiego: 
ekologicznego gospodarstwa rolnego po�o�onego w powie-
cie k�dzierzy
sko-kozielskim oraz w gospodarstwa kon-
wencjonalnego zlokalizowanego w powiecie prudnickim. 
Ponadto opis problemu wsparto informacjami uzyskanymi 
z firmy Südzucker, która nadzorowa�a produkcj� ekolo-
gicznego buraka cukrowego w gospodarstwie Borzys�awice 
w latach 2008-2010 [7]. 
 
4. Wymagania glebowe w uprawie buraka cukrowego  
 
 Burak cukrowy nale�y do ro�lin wymagaj�cych dobrego 
stanowiska, dlatego powinno si� ono charakteryzowa� od-
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czynem gleby w przedziale 6,0-7,5, g��bok� warstw� orn� 
oraz brakiem podeszwy p�u�nej. Wa�na jest co najmniej 
�rednia zasobno�� gleby w sk�adniki pokarmowe, odpo-
wiedni poziom próchnicy i jej wilgotno��. Buraki powinny 
by� uprawiane na tym samym stanowisku nie cz��ciej ni� 
co 4 lata, a samo stanowisko winno odznacza� si� dobrym 
stanem fitosanitarnym pola. Zgodnie z wymogami dobrej 
praktyki rolniczej najlepszymi przedplonami dla buraków 
cukrowych s� zbo�a ozime, ziemniaki i ro�liny str�czkowe. 
Wa�ne jest tak�e stosowanie mi�dzyplonów, oczyszczaj�-
cych stanowisko (np. gorczyca). Nale�y jednocze�nie zwra-
ca� uwag� na czysto�� stanowiska od chwastów, które 
zw�aszcza w systemie ekologicznym mog� wyst�powa� 
do�� intensywnie [2]. 
 
5. Wyniki 
5.1. Lokalizacja i warunki produkcyjne gospodarstw 
 
a) Analizowane gospodarstwo ekologiczne po�o�one jest 
w powiecie K�dzierzyn-Ko�le, gmina Paw�owiczki, wie� 
Borzys�awice. Gmina posiada wiod�cy rolniczo charakter 
i dobre warunki fizjograficzne do rozwoju rolnictwa. Ja-
ko�� gleb w gminie zosta�a oceniona jako dobra i bardzo 
dobra. Dominuj� tu gleby brunatne wytworzone przede 
wszystkim z lessów lub utworów lessowatych oraz czarno-
ziemy zdegradowane utrzymane w bardzo wysokiej kultu-
rze i zapowiadaj�c wysokie plony niemal wszystkim ro�li-
nom. Wspó�czynnik wielko�ci wska�nika waloryzacji rol-
niczej przestrzeni produkcyjnej wyra�a si� liczb� 102,7. 
Gmina zajmuje jednocze�nie pierwsze miejsce w woje-
wództwie i posiada tereny o najlepszych naturalnych wa-
runkach umo�liwiaj�cych intensywny rozwój rolnictwa. 
Gmin� charakteryzuj� nast�puj�ce dane klimatyczne: suma 
opadów wynosi 650–700 mm, d�ugo�� okresu wegetacyj-
nego 210–220 dni, �rednia roczna temperatura 8,5ºC [9]. 
Charakteryzuje je towarowa produkcja ro�linna z przewag� 
uprawy zbó�, rzepaku, ro�lin str�czkowych. Produkcj� 
zwierz�c� stanowi na niewielk� skal� chów drobiu. W 
strukturze zasiewów co roku wyst�puj� tak�e warzywa. 
Ogólna powierzchnia gruntów pod uprawami wynosi co 
roku 26 ha. Gospodarstwo dysponuje bardzo dobrymi, za-
sobnymi glebami, w klasach bonitacyjnych I, II, III oraz IV, 
z przewag� gleb klasy II i III. 
 W latach 2008-2010, przy wspó�pracy firmy Südzucker, 
prowadzono w gospodarstwie upraw� buraka cukrowego na 
powierzchni 1 ha, na gruntach nale��cych do II-IIIa klasy 
bonitacyjnej. Dobra zasobno�� gleb, wyeksponowanych na 
nas�onecznienie, wprowadzanie do zasiewów ro�lin wzbo-
gacaj�cych gleb� w substancj� organiczn� i sk�adniki po-
karmowe, stosowanie mi�dzyplonów, w�asnego nawozu 
kurzego, oraz prawid�owa agrotechnika, zapewni�y ro�li-
nom optymalne warunki do wzrostu i rozwoju.  
b) Porównywane gospodarstwo konwencjonalne po�o�one 
jest w gminie Lubrza, wie� Lubrza, powiat Prudnik. Rolnic-
two gminy Lubrza od wielu lat zaliczane jest do najlep-
szych w województwie. W �rodkowej i po�udniowej cz��ci 
obszaru gminy dominuj� grunty rolne posiadaj�ce bardzo 
korzystne warunki dla produkcji rolnej. Wysoka kultura 
rolna i dobre gleby gwarantuj� gminie najwy�sze lokaty 
w produkcji rolnej w województwie opolskim [10]. Ogólna 
powierzchnia gruntów wzi�tych pod uprawy rolnicze wy-
nosi ok. 13 ha. Bonitacja gleb obejmuje klasy I-IV, na któ-
rych uprawia si� zbo�a, kukurydz� oraz buraki cukrowe. 
Dodatkowo jako mi�dzyplon siana jest gorczyca. Gleby 

w gospodarstwie odznaczaj� si� dobr� zasobno�ci� 
w sk�adniki pokarmowe, utrzymywane s� w dobrej kulturze 
rolnej, nawo�one w�asnym obornikiem, pochodz�cym 
z chowu trzody chlewnej. Poza naturalnym nawo�eniem 
stosowane jest tak�e nawo�enie chemiczne, oraz chemiczna 
ochrona ro�lin. W gospodarstwie wyst�puje do�� znaczna 
mozaikowato�� gleb, w zwi�zku z powy�szym uprawa bu-
raka cukrowego na powierzchni 1 ha przypad�a na gleby 
o klasie bonitacji I-IIIb. 
 
5.2. P�odozmian, odmiany 
 
 Z uwagi na pozostawianie bardzo dobrego stanowiska, 
najlepszym przedplonem dla buraka cukrowego s� ro�liny 
motylkowate. Nieco gorszym, lecz najcz��ciej stosowanym, 
s� zbo�a i ziemniaki.  
 W gospodarstwie ekologicznym, gdzie dobrze opraco-
wany p�odozmian stanowi podstaw� ochrony gleby, a wi�c 
i plantacji buraka cukrowego przed szkodnikami, choroba-
mi i chwastami, ro�liny motylkowate powinny by� cz�sto 
obecne, a dodatkowym zabiegiem wspomagaj�cym od-
chwaszczanie i sprzyjaj�cym pozostawieniu czystego sta-
nowiska jest siew mi�dzyplonów. 
 W ekologicznym gospodarstwie rolnym zastosowano  
5-letni p�odozmian uwzgl�dniaj�cy ro�liny str�czkowe, mo-
tylkowate, ich wsiewki oraz ró�norodno�� mi�dzyplonów. 
W roku przyj�tym do analizy, przedplonem dla buraka cu-
krowego, uprawianego na powierzchni 1 ha by�a pszenica 
ozima orkisz, po której zasiano mieszank� poplonu �cierni-
skowego (facelia + gorczyca + wyka + groch). P�odozmian 
stosowany w prezentowanym gospodarstwie przedstawiono 
w tab. 1. 
 
Tab. 1. P�odozmian w gospodarstwie ekologicznym Borzy-
s�awice 
Table 1. Crop-rotation in organic farm Borzys�awice 
 

Ro�lina w plonie g�ównym 
Ziemniaki 
Mieszanka zbo�owo-str�czkowa+  
+ mi�dzyplon (gorczyca bia�a) 
Groch 
Pszenica orkisz + mi�dzyplon (facelia + gorczyca + wyka + 
groch) 
Burak cukrowy* 

*5 ton nawozu kurzego 
 
 Stanowisko pod upraw� ro�liny by�o przygotowywane 
przez kilka lat. W ka�dym roku prowadzono uprawy po-
�niwne tak, by jak najskuteczniej oczy�ci� mechanicznie 
gleb� z chwastów. P�odozmian uwzgl�dnia� cz�ste zasiewy 
mi�dzyplonów, w sk�ad których wchodzi�a gorczyca bia�a 
ograniczaj�ca zachwaszczenie oraz dzia�aj�ca antym�twi-
kowo. Obecno�� mi�dzyplonów w gospodarstwie ekolo-
gicznym poprawia�a struktur� gleby oraz zabezpiecza�a j� 
przed utrat� substancji organicznej, zw�aszcza, �e prowa-
dzona produkcja zwierz�ca dostarcza�a znikomych ilo�ci 
nawozów naturalnych. Uprawy ro�lin str�czkowych oraz 
wsiewki sprzyja�y natomiast gromadzeniu azotu. 
 Burak cukrowy uprawiano w analizowanym gospodar-
stwie, w systemie konwencjonalnym, w latach 90. XX w. 
Nie odnotowano wówczas wi�kszych problemów z wyst�-
powaniem chorób czy szkodników, jednak stosowano cz�-
ste zabiegi chemiczne ograniczaj�ce i niszcz�ce zachwasz-
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czenie. Po wieloletniej przerwie, podj�to upraw� buraka 
w systemie ekologicznym, a piel�gnacj� uprawy ogranicza-
no przede wszystkim do przygotowania stanowiska, przez 
stosowanie poprawnego p�odozmianu, wielokrotnych za-
biegów r�cznego odchwaszczania plantacji oraz wykorzy-
stania ekologicznych nasion odmiany Cesira, odpornej na 
chwo�cika buraka (Cercospora beticola).  
 W gospodarstwie konwencjonalnym Lubrza stosowano 
4-letni p�odozmian (tab. 2), uwzgl�dniaj�cy ro�lin� mi�-
dzyplonow� (gorczyca). Przedplonem bezpo�rednio po-
przedzaj�cym upraw� buraka cukrowego by�a pszenica 
ozima. W latach wcze�niejszych tak�e dominowa�y uprawy 
zbó� i kukurydzy, co by�o w znacznej mierze zwi�zane 
z potrzebami paszowymi gospodarstwa. W uprawach wy-
st�powa�a mniejsza ró�norodno��, jednak gleba by�a tak�e 
wzbogacana uprawami mi�dzyplonów. 
 W gospodarstwie wykorzystano nasiona odmiany Jago-
da (Rh), odpornej na rizomani� - wirusow� chorob� buraka 
cukrowego przenoszon� przez mikroorganizm glebowy 
Polymyxa betae. Jagoda odznacza si� ponadto nisk� zawar-
to�ci� melasotworów oraz podwy�szon� tolerancj� na 
chwo�cika buraka. 
 

Tab. 2. P�odozmian w gospodarstwie konwencjonalnym 
Lubrza 
Table 2. Crop-rotation in conventional farm Lubrza 
 

 Ro�lina w plonie g�ównym 
Kukurydza 
Mieszanka zbo�owa + mi�dzyplon (gorczyca bia�a) 
Pszenica ozima + mi�dzyplon (gorczyca bia�a) 
Burak cukrowy* 

*5 ton obornika 
 
5.3. Siew 
 

 Nasiona buraka cukrowego wysiano w obu gospodar-
stwach w kwietniu, w sposób tradycyjny, siewnikami punk-
towymi. W gospodarstwie ekologicznym obsada nasion na 
1 ha uprawy wynios�a 111 000 sztuk (szeroko�� mi�dzy-
rz�dzi 45 cm, odleg�o�� mi�dzy ro�linami w rz�dzie – 
18 cm). W przypadku gospodarstwa konwencjonalnego, 
zastosowano podobn� obsad� – 100 000 szt. nasion na 1 ha 
uprawy (szeroko�� mi�dzyrz�dzi 45 cm, odleg�o�� mi�dzy 
ro�linami w rz�dzie – 18 cm).  
 
5.4. Uprawa roli, nawo�enie, piel�gnacja i ochrona 
 

 W uprawie buraka cukrowego, bardzo wa�ne jest kszta�-
towanie biologicznych, fizycznych i chemicznych w�a�ci-
wo�ci gleby, umo�liwiaj�cych prawid�owy wzrost i rozwój 
ro�lin od momentu siewu do zbioru. W agrotechnice ro�liny 
uprawa roli nie jest najefektywniejszym czynnikiem plono-
twórczym. Jej plonotwórcze dzia�anie w przeci�tnych wa-
runkach siedliskowych wynosi od 3 do 8% [11]. Bardziej 
istotne jest wykorzystanie dobrych gleb pod upraw� ro�liny 
oraz przygotowanie stanowiska w zmianowaniu. 
 Zabiegi agrotechniczne w uprawie buraka cukrowego 
stosowane w obu gospodarstwach przebiega�y podobnie, 
z wyj�tkiem ochrony zastosowanej w zwalczaniu chwastów 
i nawo�enia mineralnego (tab. 3, 4). 
 W obu gospodarstwach przygotowanie do siewu buraka 
cukrowego rozpocz�to od prac zwi�zanych z upraw� �cier-
niska po zbiorze przedplonu. Zabieg ten jest zwykle p�ytk� 
ork�, po której gleb� spulchnia si� bron� lub kultywatorem, 
co mia�o miejsce w obu przypadkach. Wszystko to sprzyja-

�o ograniczeniu parowania wody z gleby, zwi�kszeniu jej 
aktywno�ci biologicznej poprzez dok�adne wymieszanie 
resztek po�niwnych, zastosowanego wapna czy pobudzeniu 
nasion do kie�kowania oraz zwalczaniu chwastów. W obu 
gospodarstwach mechaniczne niszczenie kie�kuj�cych 
w okresie jesieni chwastów, mia�o du�e znaczenie. Pomo-
g�o w efekcie ograniczy� nak�ady na piel�gnacj� buraka 
cukrowego ju� podczas jego wzrostu, co zw�aszcza w 
uprawie ekologicznej ma olbrzymie znaczenie wobec zaka-
zu stosowania herbicydów. Odchwaszczanie ju� na etapie 
uprawy po�niwnej eliminuje tak�e m.in. niektóre gatunki 
chwastów b�d�ce �ywicielami m�twika burakowego [11]. 
 
Tab. 3. Karta pola upraw buraka cukrowego ekologicznego 
w gospodarstwie Borzys�awice 
Table 3. Field card of sugar beet cultivation in organic 
farm Borzys�awice 
 

Zabiegi  
technologiczne Termin Sposób wykonania 

Podorywka VIII.2007 P�ug podorywkowy 
Uprawa przedsiewna VIII.2007 Brona 
Siew mi�dzyplonu VIII.2007 Siewnik 
Nawo�enie nawozem 
kurzym XI.2007 Rozrzutnik 

Zaoranie poplonu XI.2007 P�ug 
W�ókowanie II.2008 W�óka 
Uprawa III.2008 P�ug 
Siew IV.2008 Siewnik 
Obredlanie –  
trzykrotne V.2008 Pielnik 

Odchwaszczanie  
r�czne 

V-VI-VII- 
VIII 2008 

R�cznie – 300 godzin 
(4 pracowników) 

Zbiór XI.2008 Kombajn 
Odbiór – transport XI.2008 Ci�gnik 

 
Tab. 4. Karta pola upraw buraka cukrowego w gospodar-
stwie Lubrza 
Table 4. Field card of sugar beet cultivation in farm Lubrza 
 

Zabiegi technologiczne Tremin Sposób wyko-
nania 

Uprawa �cierniska VIII.2007 P�ug  
Nawo�enie obornikiem VIII.2007 Rozrzutnik 
Kultywatorowanie VIII.2007 Kultywator 
Siew mi�dzyplonu VIII.2007 Siewnik 

Wapnowanie IX.2007 Siewnik nawo-
zowy 

Zaoranie poplonu XI.2007 P�ug 

Uprawa wiosenna III.2008 Agregat upra-
wowy 

Bronowanie III.2008 Brona rotacyjna 
Nawo�enie mineralne 
(NPK) III-V-VI.2008 Siewnik nawo-

zowy 
Siew IV.2008 Siewnik 
Ochrona chemiczna 
plantacji (chwasty) 

IV-V-VII-
VIII.2008 Opryskiwacz 

Zbiór XI.2008 Kombajn 
Odbiór – transport XI.2008 Ci�gnik 


ród�o: literatura [4] 
 
 W gospodarstwie ekologicznym - zgodnie z przepisami 
odnosz�cymi si� do produkcji ekologicznej - nacisk po�o-
�ono przede wszystkim na p�odozmian, mechaniczne za-
biegi odchwaszczaj�ce gleb� przed siewem oraz ju� w trak-
cie wzrostu, kilkukrotne r�czne odchwaszczanie (��cznie 
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300 godzin, przepracowanych przez cztery osoby). Dodat-
kowo w gospodarstwie Borzys�awice, w zakresie ochrony 
przed chwastami, wykonano trzykrotne obredlanie, które 
tak�e sprzyja�o spulchnieniu i przewietrzeniu gleby oraz 
ochronie przed szkodnikami.  
 Gospodarstwo konwencjonalne, realizuj�c program rol-
no�rodowiskowy, stara�o si� wdra�a� zasady kodeksu do-
brej praktyki rolniczej w odniesieniu do stosowania nawo-
zów i chemicznych �rodków ochrony ro�lin. P�odozmian 
by� poprawny z punktu widzenia przygotowania stanowiska 
pod upraw� buraka cukrowego, uwzgl�dnia� tak�e mi�dzy-
plony sprzyjaj�ce oczyszczaniu stanowiska. W ochronie 
plantacji przed chwastami zastosowano w okresie kwie-
cie
-maj opryski �rodkami: Torero 500 S1 (2,5 l	ha-1) – 
dwukrotnie, Safarii 50 WG (30 g	ha-1) - jednokrotnie, Targa 
super 05 EC (15 l	ha-1) – jednokrotnie. Dodatkowo, z uwagi 
na pojawienie si� objawów wyst�pienia grzybów, dokonano 
interwencyjnego oprysku fungicydem Duet ultra 497 EC (1 
l	ha-1). 
 Jedynym nawozem stosowanym w ekologicznym go-
spodarstwie by� nawóz kurzy (5 t	ha-1), wprowadzony 
w okresie jesieni i przyorany wraz z poplonem. Gleba wy-
kazuje du�� zasobno��, jednak�e p�odozmian stosowany w 
gospodarstwie dodatkowo spe�nia istotn� rol� nawozow� 
oraz wzbogacaj�c� gleb� w substancj� organiczn�.  
 W gospodarstwie konwencjonalnym z uwagi na wyst�-
powanie ci��szych gleb, nawóz naturalny wniesiono na 
wiosn�, jesieni� dawkowano wapno, celem uzupe�nienia 
jego niedoborów. Nawo�enie mineralne zastosowano w ilo-
�ci: N – 120 kg	ha-1, P – 250 kg	ha-1, K- 350 kg	ha-1. 
Ponadto wykonano nawo�enie intensywnym �rodkiem 
dolistnym Basfoliar 36 extra w ilo�ci 2 l	ha-1. 
 
5.5. Plonowanie i zbiór 
 

 Burak cukrowy dobrze reaguje na ekologiczny sposób 
uprawy. Dane literaturowe [1] podaj�, �e plony korzeni 
cz�sto przekraczaj� poziom 40 t	ha-1 i s� ni�sze o oko�o 10-
15% od uzyskiwanych w uprawie konwencjonalnej, acz-
kolwiek czasami im dorównuj�. Ekologiczny burak charak-
teryzuje si� tak�e cz�sto mniejszym wspó�czynnikiem 
ulistnienia, w porównaniu z tym z upraw konwencjonal-
nych, co zapewne spowodowane jest mniejsz� poda�� azo-
tu. Parametry jako�ciowe buraka z upraw ekologicznych 
najcz��ciej nie ust�puj� tym z upraw konwencjonalnych. 
 W obu gospodarstwach zbiór buraka cukrowego wyko-
nano kombajnem i mia� on miejsce na prze�omie pa�dzier-
nika i listopada. Plonowanie korzenia buraka cukrowego 
w analizowanym gospodarstwie ekologicznym by�o o 25% 
ni�sze w odniesieniu do rozpatrywanego gospodarstwa 
konwencjonalnego, jednak�e porównywalne z orientacyjn� 
wysoko�ci� plonowania ro�liny podawan� w literaturze [8].  
 W tab. 5 zawarto wielko�� plonowania buraka cukro-
wego w obu gospodarstwach. 
 

Tab. 5. Plonowanie buraka cukrowego w gospodarstwie 
ekologicznym i konwencjonalnym 
Table 4. Yield of sugar beet in organic and conventional 
farm 
 

Gospodarstwo Plon korzeni  
buraka cukrowego [dt/ha] 

Ekologiczne –  
Borzys�awice 460 

Konwencjonalne – Lubrza 600 
Dane literaturowe 400-450 

 W gospodarstwie ekologicznym zaobserwowano jedno-
cze�nie wi�kszy przyrost masy li�ci, w przypadku uprawy 
buraka na glebie klasy II, natomiast w przypadku cz��ci 
plantacji rosn�cej na glebie klasy III, wyst�pi� wi�kszy 
przyrost masy korzenia. Najprawdopodobniej wi�ksza po-
da� sk�adników od�ywczych na glebach o lepszej bonitacji, 
by�a przyczyn� wi�kszego ulistnienia, w porównaniu do 
uprawy na glebie s�abszej (rys. 1, 2). 
 

 
 

Rys. 1. Korze
 i li�cie ekologicznego buraka cukrowego, 
uprawianego na glebie o III klasie bonitacji (wi�kszy ko-
rze
, mniejsza ilo�� li�ci), M. Luks 
Fig. 1. Root and leaves of organic sugar beet, cultivated on 
III class of soil quality (bigger root and less number of 
leaves), M. Luks 
 

 
 

Rys. 2. Korze
 i li�cie ekologicznego buraka cukrowego, 
uprawianego na glebie o II klasie bonitacji (mniejszy ko-
rze
, wi�ksza masa li�ci), M. Luks 
Fig. 2. Root and leaves of organic sugar beet, cultivated on 
II class of soil quality (smaller root and larger number of 
leaves), M. Luks 
 
 W przypadku gospodarstwa ekologicznego, cukrowania 
Südzucker, gwarantuj�ca odbiór surowca, oceni�a plon cu-
kru na 85 dt	ha-1 oraz jego polaryzacj� na 20,6% [7]. 
W przypadku gospodarstwa konwencjonalnego polaryzacja 
kszta�towa�a si� na poziomie 17%. 
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6. Koszty i przychody produkcji buraka cukrowego 
 
 Uprawa buraków cukrowych nale�y do bardziej koszto-
ch�onnych w porównaniu z upraw� innych ro�lin. Dla przy-
k�adu plantatorzy buraków cukrowych wydatkowali w 2007 r. 
na 1 ha 5096 z�, podczas gdy w przypadku kukurydzy – 2-
krotnie mniej, a �yta – a� 5,2-krotnie mniej. Zaznaczy� na-
le�y tak�e, �e obserwuje si� ci�g�e dro�enie �rodków pro-
dukcji. Ro�liny okopowe nale�� do bardzo pracoch�onnych, 
a uprawa buraków cukrowych wymaga wi�cej nak�adów 
pracy ogó�em ni� rzepaku czy zbó� [12]. 
 Porównuj�c ponoszone koszty produkcji oraz uzyski-
wane przychody w porównywanych gospodarstwach, za-
uwa�a si� ró�nice w kosztach bezpo�rednich na korzy�� go-
spodarstwa ekologicznego. W gospodarstwie ekologicznym 
zwraca uwag� element znacznych kosztów zwi�zanych 
z r�cznym odchwaszczaniem plantacji. W tab. 6 i 7 za-
mieszczono kalkulacj� kosztów oraz przychodów uprawy  
 

1 ha buraków cukrowych w obu typach gospodarstw. 
 Pomimo �e dop�aty stanowi� istotny element przycho-
dów w produkcji rolniczej, w tym uprawy buraków cukro-
wych, w gospodarstwie ekologicznym, dochód z 1 ha 
uprawy, z pomini�ciem dop�at, mia� wynik dodatni. W go-
spodarstwie konwencjonalnym natomiast odwrotnie – do-
p�aty zdecydowa�y o dodatnim wyniku dochodu rolniczego. 
Tak�e efektywno�� ekonomiczna produkcji buraka cukro-
wego kszta�towa�a si� korzystniej w przypadku gospodar-
stwa ekologicznego. 
 Gospodarstwo ekologiczne nie ponosi�o istotnych kosz-
tów bezpo�rednich produkcji poza kupnem nasion ekolo-
gicznych, znacznie dro�szych w porównaniu z nasionami 
konwencjonalnymi oraz kosztami zabiegów mechanicznych 
(praca ci�gnika, kombajnu). Jednak�e, jak zaznaczono wy-
�ej, znacz�cy udzia� w kosztach ogó�em mia� najem pracy 
r�cznej, zwi�zanej z potrzeb� kilkukrotnego odchwaszcza-
nia plantacji. 

 
Tab. 6. Rachunek produkcji i kosztów uprawy buraka cukrowego w gospodarstwie ekologicznym 
Table 6. Calculation of production and costs of sugar beet cultivation in ecological farm  
 

Wyszczególnienie Jednostka Ilo�� Cena Warto�� 
Produkcja:  
Korze
 buraka t 46,00 159,00 7320,00 
Inne przychody:  
Dop�ata cukrowa 1814,70 
Dotacje bezpo�rednie 596,45 
Dotacja - „rolnictwo ekologiczne” 790,00 
Razem przychody 

 

10521,15 
Koszty bezpo�rednie produkcji:  
Nasiona ekologiczne j.s. 1,40 1000,00 1000,00 
Koszty ci�gnika, kombajnu godz. 24,50  1095,00 
Razem koszty bezpo�rednie 2095,00 
Koszty ogólnogospodarcze 

 
700,00 

Najem pracy ludzkiej godz. 300,00 6,00 1800,00 
Suma kosztów 4595,00 
Dochód rolniczy/1 ha uprawy 5926,15 
Dochód rolniczy/1 ha uprawy – bez dop�at 2725,00 
Efektywno�� ekonomiczna uprawy 

 

1,78 

 
Tab. 7. Rachunek produkcji i kosztów uprawy buraka cukrowego w gospodarstwie konwencjonalnym 
Table 7. Calculation of production and costs of sugar beet cultivation in conventional farm 
 

Wyszczególnienie Jednostka Ilo�� Cena Warto�� 
Produkcja:  
Korze
 buraka t 60,00 85,00 5100,00 
Inne przychody:  
Dotacje bezpo�rednie 596,45 
Dop�ata cukrowa 2367,00 
Razem przychody 

 
8063,45 

Koszty bezpo�rednie produkcji:  
Nasiona  j.s. 1,00 600,00 600,00 
Nawozy mineralne 1463,00 
Ochrona ro�lin 

 
1749,00 

Koszty ci�gnika, kombajnu godz. 22,00  948,00 
Razem koszty bezpo�rednie 4760,00 
Koszty ogólnogospodarcze 700,00 
Suma kosztów 5460,00 
Dochód rolniczy/1 ha uprawy 2603,45 
Dochód rolniczy/1 ha uprawy – bez dop�at -360,00 
Efektywno�� ekonomiczna 

 

1,48 
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 Po stronie przychodów uwag� zwraca cena surowca uzy-
skanego w gospodarstwie ekologicznym. By�a ona ok. 100% 
wy�sza w porównaniu z cen� surowca konwencjonalnego. 
Pomimo wi�c ni�szego zbioru, gospodarstwo ekologiczne po-
siada�o wi�ksz� warto�� produkcji i jednocze�nie mia�o gwa-
rantowany odbiór ca�o�ci zbioru przez firm� Südzucker.  
 
7. Szanse produkcji ekologicznego buraka cukrowego 
w Polsce 
 
 Mo�liwo�� rodzimej produkcji ekologicznego buraka cu-
krowego s� obecnie ograniczone, a przyczyn tego stanu rzeczy 
nale�y upatrywa� w problemach zarówno natury agrotechnicz-
nej/ produkcyjnej, jak i rynkowej. 
 Brak zainteresowania rolników produkcj� buraka cukro-
wego wynika najcz��ciej z powodu nie dysponowania dogod-
nymi warunkami glebowymi, które s� istotnym wyznaczni-
kiem powodzenia uprawy i uzyskania stabilnych, dobrych ja-
ko�ciowo plonów. Kolejny problem dotyczy piel�gnacji upra-
wy i du�ych nak�adów pracy przeznaczonych na przygotowa-
nie stanowiska, a zw�aszcza na odchwaszczanie ju� istniej�cej 
plantacji. Wobec niemo�no�ci zastosowania chemii rolnej, rol-
nicy ekologiczni w�a�nie z uwagi na wyst�puj�ce du�e za-
chwaszczenie plantacji i konieczno�� bardzo cz�stego mecha-
nicznego i r�cznego odchwaszczania – rezygnuj� z uprawy tej 
ro�liny. 
 Jednym z czynników decyduj�cych o efektywno�ci wyko-
rzystania poniesionych nak�adów jest tak�e skala uprawy. 
Plantacje buraczane powierzchniowo du�e zapewniaj� rela-
tywnie najwy�szy dochód, wi�c zachodzi potrzeba koncentra-
cji produkcji tego surowca. Taka jednak sytuacja praktycznie 
nie wyst�puje w polskich gospodarstwach ekologicznych. 
Obok problemów z dobr� jako�ci� gleby, gospodarstwa ekolo-
giczne charakteryzuje najcz��ciej niewielka powierzchnia 
i du�e rozdrobnienie. Stwarza to problem dla potencjalnego 
odbiorcy ekologicznego buraka cukrowego, który jest zaintere-
sowany odbiorem du�ych partii surowca, ze wzgl�dnie skon-
centrowanej powierzchni uprawy. W efekcie brak jest wi�c 
tak�e zainteresowania skupem ekologicznego buraka ze strony 
polskich cukrowni.  
 W latach 2008-2010 w województwie opolskim firma 
Südzucker prowadzi�a badania nad wdro�eniem szerszej pro-
dukcji, i tym samym by�o to prób� zach�cenia rolników ekolo-
gicznych do produkcji buraka cukrowego. W roku 2008 pro-
dukcj� buraka cukrowego wdro�ono w dwóch gospodarstwach 
ekologicznych z terenu województwa opolskiego (Borzys�awi-
ce, Grodków), na ��cznej powierzchni ok. 2 ha. W kolejnych 
latach, z uwagi na wyst�pienie silnego zachwaszczenia w jed-
nym z gospodarstw (Grodków), produkcja by�a kontynuowana 
ju� tylko w jednym gospodarstwie. Wed�ug opinii firmy Süd-
zucker, produkcja ekologicznego cukru staje si� op�acalna przy 
minimum 300 ha powierzchni upraw buraka cukrowego, na 
wzgl�dnie skoncentrowanej powierzchni. Pomimo zaintereso-
wania skupem ekologicznego buraka cukrowego (w przypadku 
tej cukrowni), gwarantowanego odbioru surowca po korzyst-
nych cenach oraz ch�ci wydzielenia linii produkcyjnej na po-
trzeby wytwarzania cukru ekologicznego, nie uda�o si� zach�-
ci� rolników do uprawy buraka cukrowego na wi�ksz� skal�. 
 Warto podkre�li�, i� obserwuje si� rosn�ce zapotrzebowa-
nie konsumentów oraz przetwórców na ekologiczny cukier. 
Przetwórcy ekologiczni wykorzystuj�cy produkt oraz podmio-
ty wprowadzaj�ce go w obrót, wobec deficytu krajowego eko-
logicznego cukru, zmuszeni s� w takiej sytuacji zaopatrywa� 
si� w dro�szy cukier ekologiczny pochodz�cy z innych krajów.  
 

8. Wnioski 
 
 Charakterystyka produkcji buraka cukrowego przedsta-
wiona w artykule pozwala na stwierdzenie, �e uprawa mo�e 
by� op�acalna w ekologicznych gospodarstwach rolnych pod 
warunkiem wyst�powania dogodnych warunków glebowych 
oraz zastosowania poprawnego p�odozmianu, przygotowuj�ce-
go gleb� pod zasiew ro�liny.  
 Decyduj�c� rol� odgrywa tak�e mo�liwo�� uzyskania wy�-
szej ceny za wyprodukowany surowiec ekologiczny, zw�aszcza 
w sytuacji ni�szego plonowania ro�liny oraz znacz�co wy�-
szych nak�adów pracy. W analizowanym przypadku gospodar-
stwo ekologiczne mia�o zagwarantowany odbiór przez firm� 
Südzucker, po cenie oko�o 50% wy�szej ni� w przypadku 
konwencjonalnego produktu. Nale�y jednak zaznaczy�, �e go-
spodarstwa ekologiczne sprzedaj� swoje produkty w znacznej 
mierze wed�ug cen rynkowych i rzadko maj� mo�liwo�� uzy-
skania w polskich warunkach rynkowych cen istotnie wy�-
szych.  
 W obu zaprezentowanych gospodarstwach istotn� cze�� 
dochodów stanowi�y dop�aty. Ich brak nie powodowa�by jed-
nak wyst�pienia ujemnego dochodu w gospodarstwie ekolo-
gicznym, g�ównie z racji korzystnej ceny sprzeda�y surowca.  
 W gospodarstwie ekologicznym wyst�pi�y ni�sze koszty bez-
po�rednie produkcji, natomiast doszed� element kosztu pracy 
zwi�zanej z piel�gnacj� plantacji przed zachwaszczeniem. 
 Rolnicy prowadz�cy gospodarstwa ekologiczne nie wyka-
zuj� zainteresowania produkcj� cukrowego buraka ekologicz-
nego z powodu braku dogodnych warunków glebowych do 
jego produkcji, du�ych nak�adów pracy zwi�zanych z utrzy-
maniem plantacji, a tak�e braku mo�liwo�ci sprzeda�y buraka 
jako produktu ekologicznego, po korzystniejszych cenach.  
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