
szczegółowe mechanizmy, które pomo-
głyby zakończyć kryzys.

Na domiar złego po blisko 20 latach 
osiągnięto porozumienie Unii Europej-
skiej z krajami Mercosur. Dla rolnictwa to 
porozumienie nie przynosi dobrych roz-
wiązań, dla cukru w szczególności. Polity-
ka handlowa UE niestety nie wspiera rol-
nictwa. Cukier często jest kartą przetar-
gową w negocjacjach handlowych. Tylko 
w ostatnich latach możliwości bezcłowe-
go importu cukru do UE wzrosły prawie 
trzykrotnie! Sami produkujemy wystar-
czająco dużo, dlatego otwieranie rynku 
unijnego musi się zakończyć! Porozumie-
nie z Mercosur może jedynie pogłębić 
kryzys na rynku cukru, a to doprowadzi do 
kolejnych zamknięć cukrowni i rezygnacji 
z uprawy buraków cukrowych w wielu re-
jonach UE. Należy zwrócić również uwagę 
na kontekst społeczny i środowiskowy. 
Buraki cukrowe uprawiane są przy zacho-
waniu najwyższych standardów, ich pro-
środowiskowa rola jest nieoceniona. 
Odwrotnie jest w Brazylii, gdzie standardy 
dotyczące ochrony środowiska prakty-
cznie nie istnieją, a konkurencyjność cu-
kru tam produkowanego bierze się głów-
nie z uprawy trzciny na terenach po wy-
ciętym lesie w słynnej Amazonii oraz nie-
przestrzegania norm społecznych i praw 
człowieka!

Przy tylu złych informacjach, które ne-
gatywnie wpływają na nasz sektor, życzę 
nam wszystkim, żeby chociaż pogoda po-
zwoliła na przyrost masy korzeni i zawar-
tości cukru oraz nie była uciążliwa pod-
czas zbioru buraków. 
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Warunki dla wzrostu roślin pod-
czas tegorocznej wiosny były 
dalekie od optymalnych. Opa-

dy deszczu wystąpiły, w różnym natęże-
niu w poszczególnych rejonach, dopiero 
pod koniec kwietnia. Susza mocno wpły-
nęła na wschody, przymrozki spowodo-
wały uszkodzenia buraków w wielu rejo-
nach kraju, do tego doszła erozja wietrzna 
– silne wiatry przemieszczały piasek, który 
zasypał setki hektarów plantacji. Doda-
tkowo presja szkodników okazała się zna-
cznie większa niż w zeszłym roku – jest to 
skutek braku możliwości stosowania na-
sion zaprawianych neonikotynoidami 
przez wszystkich rolników. Jedynie 30% 
plantacji zostało obsiane nasionami za-
wierającymi skuteczną zaprawę. Na po-
zostałych plantacjach obserwowaliśmy 
wzmożone żerowanie pchełki, śmietki 
oraz mszyc. Rolnicy niejednokrotnie mu-
sieli wykonywać po kilka zabiegów och-
ronnych, co znacznie podwyższa koszty 
produkcji, a nie zawsze przynosi spodzie-
wany efekt. Kolejny rok spustoszenie 
czyni szarek komośnik. Chrząszcze można 
znaleźć nie tylko na plantacjach połu-
dniowo-wschodniej Polski, pojedyncze 
osobniki odławiane były na Wielkopolsce 
i w Zachodniopomorskim, co nie zwia-
stuje dobrze na przyszły sezon.

Sytuacja na rynku cukru jest od dłuż-
szego czasu nieprzerwanie krytyczna dla 
producentów cukru i plantatorów bura-
ków cukrowych. W połowie czerwca za-
kończyła prace grupa wysokiego szczebla 
ds. cukru, w ramach której przedstawicie-
le państw członkowskich poszukiwali roz-
wiązań, jak pomóc branży. Niestety wy-
pracowane rekomendacje są natury ogól-
nej, nie zostały zaproponowane żadne 
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