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Rozpoczynamy Nowy Rok 2015, 
w  którym czeka nas wiele 
zmian i wyzwań.

Kampania przerobu zbliża się ku 
końcowi, łagodny początek zimy sprzy-
jał wykopkom buraków. Tegorocz-
ne zbiory, według mnie, można uznać 
za rekordowe, zarówno w  Polsce, jak 
i  w  Europie. Natomiast ceny propo-
nowane przez koncerny cukrownicze 
za buraki są jedne z najniższych w hi-
storii. Dodatkowo prognozowana nad-
produkcja cukru z  bieżącej kampanii 
już skutkuje zapowiedziami niektó-
rych koncernów, że w przyszłej kampa-
nii obniżą kontraktację o  kilkadziesiąt 
procent. Wielu plantatorów będzie mu-
siało zmienić swoje plany produkcyjne. 
Problem z tą „górą” wyprodukowanego 
cukru dotyka wszystkich europejskich 
producentów. Rozwiązaniem doraź-
nym byłoby zwiększenie eksportu, któ-
ry blokuje Komisja Europejska, tłuma-
cząc się przepisami WTO.

Likwidacja ceny minimalnej i kwo-
towania produkcji, zmiana przepisów 
w  obszarze dopłat do buraków cukro-
wych po 2015 roku, niskie ceny cukru 
– te i szereg innych tematów skutkuje 
tym, że wielu  plantatorów zadaje so-
bie pytanie o  perspektywy dla uprawy 
buraków po 2017 roku. Zachęcam do 
zapoznania się z tym numerem Porad-
nika, w  którym piszemy o  sytuacji na 
światowych rynkach rolnych, europej-
skich dyskusjach i  propozycjach, wie-
rzę, że jego treść pomoże podejmować 
decyzje – dobre i dla  gospodarstw, i dla 
utrzymania uprawy buraków cukro-
wych w Polsce.

W  mojej opinii, Komisja Europej-
ska i rządy powinni wykorzystać wszel-
kie możliwe procedury i  instrumenty, 
by wesprzeć europejskich plantatorów 
przy wdrażaniu kolejnej trudnej refor-
my rynku i  zminimalizować dyspro-
porcje pomiędzy światowymi potęgami 

w produkcji cukru a naszym rynkiem. 
Inwestycje poczynione w  tym sektorze 
w Europie są olbrzymie, szkoda byłoby 
to wszystko zaprzepaścić. A dodatkowo 
martwią mnie podjęte przez KE kon-
sultacje w obszarze substancji chemicz-
nych stosowanych w środkach ochrony 
roślin (które miałyby być zaburzacza-
mi hormonalnymi). To kolejne już kro-
ki podejmowane w  ostatnich latach 
przez KE, mogące skutkować zmniej-
szeniem dostępnych na rynku środ-
ków chroniących nasze uprawy, których 
i tak nie mamy wiele. Jestem za tym, by 
przed wprowadzeniem kolejnych – na-
wet tymczasowych – ograniczeń i zaka-
zów, najpierw przeprowadzić stosowane 
badania naukowe i wtedy podejmować 
dyskusję w tym obszarze.

VIII kadencja Zarządu Głównego 
KZPBC dobiega końca, 11 marca 2015 
roku na zjeździe krajowym wybierzemy 
nowe władze. W związku z tym na ła-
mach PPBC publikujemy krótkie pod-
sumowanie działalności ZG KZPBC 
w tych ostatnich czterech latach. Dużo 
pracy wykonaliśmy, żeby przygotować 
nasz sektor do nowych uwarunkowań, 
i wierzymy, że nowy Zarząd będzie mą-
drze prowadził dalszą walkę o opłacal-
ność i utrzymanie uprawy buraka cu-
krowego oraz silne struktury związku.

Na koniec chciałbym przekazać 
wszystkim czytelnikom i  plantatorom 
Poradnika serdeczne życzenia nowo-
roczne. Życząc w  2015 roku przede 
wszystkim zdrowia i  wszelkiej po-
myślności oraz przyzwoitego dochodu 
z uprawy buraka cukrowego!
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