
Dla wszystkich rolników istotnym by-
ło zaprezentowanie przez ministerstwo 
rolnictwa pod koniec ubiegłego roku za-
łożeń Planu Strategicznego dla Wspólnej 
Polityki Rolnej po 2022 r. Dla naszego se-
ktora ważnym jest, że propozycja zawiera 
kontynuację wsparcia dochodów związa-
nych z produkcją buraków cukrowych. 
Wymagane będzie zawarcie umowy do-
stawy, a płatność przyznawana będzie do 
powierzchni uprawy buraków cukrowych 
nie większej, niż powierzchnia gruntów 
określona w umowie. Jak ważny jest ten 
instrument, nie muszę przekonywać rzad-
nego z plantatorów. Co nie oznacza, że 
jest to oczywiste dla tych, co tworzą pra-
wo. Musieliśmy włożyć wiele wysiłku, że-
by przekonać polityków o znaczeniu tego 
wsparcia. Teraz musimy przypilnować, że-
by jego poziom był odpowiedni.

Na początku grudnia, na wniosek 
KZPBC, minister rolnictwa wydał czasowe 
zezwolenie, które umożliwia wysiew na-
sion buraka cukrowego zaprawianych ne-
onikotynoidami. Jest to ważna decyzja, 
która przy coraz większej gradacji szkod-
ników wschodów daje nam możliwość 
skuteczniejszej ochrony naszych upraw. 
W tym roku do państw, które stosować 
będą tę technologię, dołączą również 
Niemcy i Francja. Tak więc to postano-
wienie wpisuje się w trend ogólnoeu-
ropejski.

W Nowym Roku życzę Państwu dużo 
zdrowia, samych pomyślnych dni, pogo-
dy ducha i pogody, która wpłynie na wy-
sokie plony buraków cukrowych. Szybko 
zapomnijmy o roku minionym.  
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Tak trudnego sezonu z burakami
o tak niskiej zawartości cukru nie-
wielu z nas pamięta. Średnia pola-

ryzacja w kraju jest niższa o 1,5 p.p. w po-
równaniu do roku poprzedniego. W wielu 
gospodarstwach parametr ten nie osią-
gnął nawet poziomu 14%. Straty z tego 
powodu są bardzo dotkliwe, część planta-
torów poddaje w wątpliwość sens prowa-
dzenia dalszej uprawy. Pojawiło się wiele 
głosów o nierzetelnym wykonywaniu 
przez cukrownie analiz na zawartość cu-
kru w burakach. Trudno się dziwić ogólne-
mu niezadowoleniu, tym bardziej że na-
sze organizacje członkowskie ze wzglę-
du na obostrzenia pandemiczne miały 
utrudnioną możliwość prowadzenia kon-
troli funkcjonowania laboratoriów surow-
cowych. Koniecznym jest wprowadzenie 
zmian w systemie odbioru surowca – mu-
szą być przeprowadzane dodatkowe ana-
lizy w niezależnym laboratorium. Niestety 
na dzień dzisiejszy żadne z laboratoriów 
zewnętrznych nie posiada stosownej 
akredytacji, tak żeby wyniki uznać za wią-
żące. Od blisko trzech lat pracujemy nad 
rozwiązaniem tego problemu – od no-
wego sezonu będzie funkcjonowało
w pełni niezależne, certyfikowane labo-
ratorium, które będzie przeprowadzało 
analizy na zawartość cukru zgodnie z wy-
mogami rozporządzenia ustanawiające-
go wspólną organizację rynków produ-
któw rolnych i w oparciu o polarymetry-
czną metodę zatwierdzoną przez ICUM-
SA. Jesteśmy w przededniu podpisania 
stosownej umowy, która da możliwość 
regionalnym związkom plantatorów bu-
raka badania prób miazgi pobranej w po-
szczególnych cukrowniach. 

SŁOWO WSTĘPNE

3

Szanowni Czytelnicy,
Plantatorzy buraka cukrowego

Poradnik Plantatora Buraka Cukrowego nr 1/2021


	Strona 1

