
na Covid-19. Po trzech latach kryzysu na-
dzieja rolników, że ich sytuacja znacznie 
się poprawi w tym sezonie, niestety teraz 
zanika. Rynek cukru w Polsce jest obecnie 
bardziej powiązany z rynkiem świato-
wym. Im niższa będzie cena światowa, 
tym większa będzie presja na nasz rynek, 
co przełoży się na niższe ceny cukru i zni-
weczy nadzieję na wyższe ceny buraków 
cukrowych.

Pandemia koronawirusa wpływa na 
nasze codzienne życie, pracę w gospodar-
stwach czy kontakty z podmiotami, z któ-
rymi współpracujemy. Pracując, musimy 
zachować szczególne środki ostrożności. 
Jest to sytuacja bez precedensu, dzisiaj 
bezpieczeństwo nas wszystkich jest naj-
ważniejsze. Rolnicy to początek łańcucha 
dostaw – w pierwszej kolejności to od nas 
zależy, czy żywność będzie dostępna dla 
ogółu mieszkańców. Jestem przekonany, 
że temu zadaniu podołamy.

W tym jakże trudnym okresie życzę 
nam wszystkim zdrowia, dbajmy o siebie
i nasze rodziny. Bądźmy odpowiedzialni,
a szybko wrócimy do normalności. 

Krzysztof Nykiel
Prezes Zarządu Głównego KZPBC

W momencie wydania tego nu-
meru PPBC duża część planta-
torów już obsiała swoje plan-

tacje. Wielu z nas przed podpisaniem 
umowy kontraktacji długo zastanawiało 
się, jaką powierzchnię przeznaczyć pod 
buraki cukrowe. Doświadczenia ostatnich 
dwóch lat, w których warunki pogodowe 
miały niebagatelny wpływ na uzyskiwane 
plony, niezadawalająca cena buraków
i kryzys na rynku cukru pogorszyły do-
chodowość, a do tego mieliśmy do czy-
nienia z większą presją ze strony chorób 
czy szkodników przy jednoczesnym ogra-
niczeniu możliwości skutecznej ochrony – 
to wszystko powodowało, że trzeba było 
przeprowadzić dogłębne kalkulacje, jakie 
uprawy wybrać i jaką powierzchnię posz-
czególnymi gatunkami obsiać.  

W ostatnim czasie sytuacja na rynku 
cukru zaczęła się poprawiać. Ceny cukru 
na giełdach powoli wzrastały. W połowie 
lutego w Londynie cena przekroczyła 
poziom 450 dolarów/t, był to najwyższy 
poziom od blisko trzech lat. Jednak dość 
szybko nastąpił zwrot – w ciągu miesiąca 
ceny spadły o ponad 25%. Jest to reakcja 
rynku na globalną sytuację i kryzys spo-
wodowany szerzeniem się zachorowań 

SŁOWO WSTĘPNE

3

Szanowni Czytelnicy,
Plantatorzy buraka cukrowego

Poradnik Plantatora Buraka Cukrowego nr 2/2020


	Strona 1

