
liśmy również wnioski o czasowe zezwo-
lenie na stosowanie pięciu insektycydów 
do walki z szarkiem komośnikiem. Mam 
nadzieję, że szybko zostaną pozytywnie 
rozpatrzone. W tej kwestii ściśle współ-
pracujemy z Instytutem Ochrony Roślin – 
PIB. Konieczne są kompleksowe rozwiąza-
nia, jest to poważny problem, który w nie-
długim czasie może zagrażać wszystkim 
plantacjom w Polsce.  

W całej Unii Europejskiej zbiory bu-
raków i produkcja cukru będą niższe
o ok. 15% w porównaniu do poprzed-
niego roku gospodarczego. Czy to przeło-
ży się na stabilizację rynku i wyższe ceny 
cukru – trudno na tym etapie określić. Co 
prawda w transakcjach spotowych ceny 
przekraczają poziom 400 euro/t, to je-
dnak raporty Komisji Europejskiej infor-
mowały o cenach poniżej 350 euro/t,
a musimy pamiętać, że duża część cukru 
sprzedawana jest w ramach wcześniej 
zawartych kontraktów. 

Życzę nam wszystkim udanego roku. 
Stabilnego pod względem pogodowym, 
bez anomalii, tak żebyśmy mogli wypro-
dukować dobrej jakości surowiec przy 
wysokim plonie. Owocnego pod wzglę-
dem rynkowym, tak żeby ten nasz trud 
włożony w uprawę buraków miał wre-
szcie odzwierciedlenie w godnych ce-
nach i naszych dochodach.

Krzysztof Nykiel
Prezes Zarządu Głównego KZPBC

Miniony rok był bardzo trudny 
dla nas, plantatorów. Susza, 
która panował od początku 

wzrostu buraków cukrowych, przyczyniła 
się do obniżenia plonów, w niektórych 
gospodarstwach nawet o kilkadziesiąt 
procent. Zmiana klimatu coraz bardziej 
wpływa na nasze uprawy. Potrzebne są 
działania na poziomie Polski i UE, które 
przyczynią się do minimalizacji następstw 
tych zmian i stabilizacji dochodów rolni-
ków. Po raz kolejny doświadczyliśmy sy-
tuacji, gdy późne dostawy buraków do 
cukrowni narażone były na mróz. Rolnicy 
nie mogą ponosić pełnego ryzyka za 
przerób buraków w grudniu czy styczniu, 
nie w naszych uwarunkowaniach klima-
tycznych. Tu potrzebne są zmiany! Wy-
mierne korzyści, które producenci cukru 
uzyskują dzięki wydłużaniu kampanii, nie 
mogą odbywać się kosztem plantatorów
i ich dochodów!

Na nadchodzący sezon minister rolni-
ctwa wydał zezwolenie na stosowanie tia-
metoksamu i imidachloprydu w profesjo-
nalnym zaprawianiu nasion buraka cu-
krowego. Jest to bardzo ważna decyzja – 
za którą ministrowi dziękujemy – ponie-
waż w okresie wschodów burak cukrowy 
atakowany jest przez szereg szkodników, 
których żerowanie może prowadzić do 
spowolnienia procesów wzrostowych ro-
śli, a często także ich zamierania. Możli-
wość stosowania neonikotynoidów w za-
prawach nasiennych chroni młode rośliny 
przed atakiem tych szkodników. Złoży-
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