
marżę niezbędną dla rozwoju naszych 
gospodarstw. Ceny poniżej 30 euro/t tego 
nie gwarantują! 

Burak cukrowy jest obecnie jedną
z najmniej dochodowych upraw rolni-
czych – i to przy uwzględnieniu dopłaty 
do produkcji. Bez tego instrumentu już 
dawno mielibyśmy do czynienia z uprawą 
niszową i zamykaniem zakładów produ-
kcyjnych. Ważne, że w 2022 r. płatność 
związana z uprawą będzie funkcjonowała 
w analogiczny sposób do lat poprze-
dnich. Konieczne jest natomiast utrzyma-
nie tego instrumentu w całej perspekty-
wie Wspólnej Polityki Rolnej do 2027 r. 
Założenia Krajowego Planu Strategicz-
nego uwzględniają kontynuację wsparcia 
dochodów związanych z produkcją bura-
ków cukrowych, jednakże jeszcze nie roz-
poczęły się konsultacje dotyczące finan-
sowania – nie wiemy, jakie środki zostaną 
przeznaczone na ten cel. Dzięki dawnej 
płatności cukrowej ogólny budżet na 
dopłaty w Polsce został powiększony
o 159 milionów euro, obecnie na wsparcie 
uprawy buraków przeznaczane jest 82 
miliony euro. I to jest minimalny poziom 
koperty, który powinien zasilać nasz se-
ktor przynajmniej do końca nowej per-
spektywy finansowej.  

Mam nadzieję, że w dalszej części se-
zonu wegetacyjnego warunki pogodowe 
umożliwią znaczny przyrost masy i zawar-
tości cukru, a warunki uzgodnione z pro-
ducentami cukru i decyzje podjęte przez 
polityków pozwolą nam na planowanie 
produkcji w naszych gospodarstwach
z uwzględnieniem buraków cukrowych.

Krzysztof Nykiel
Prezes Zarządu Głównego KZPBC

Po minionym, bardzo trudnym roku 
dla uprawy buraków mieliśmy na-
dzieję, że w ten wejdziemy z inny-

mi nastrojami. Niestety warunki pogodo-
we tej wiosny były niekorzystne. Siewy 
rozpoczęły się około 2 tygodnie później 
niż w roku ubiegłym i trwały bardzo dłu-
go. Na domiar złego niskie temperatury 
krzyżowały prace polowe, mieliśmy do 
czynienia z ulewnymi deszczami, zaskoru-
pieniami i coraz powszechniejszymi bu-
rzami piaskowymi. Przesianych zostało 
ponad 7 tysięcy hektarów, nie wszystkie 
ponownie burakami. Pomimo lepszych
w dalszym okresie warunków pogodo-
wych wegetacja buraków jest opóźniona 
około 2-3 tygodni. 

Poprawa sytuacji na rynku zbóż czy 
rzepaku dopiero może odcisnąć piętno na 
uprawie buraków. Podejmujemy decyzje
i podpisujemy umowy kontraktacji z du-
żym wyprzedzeniem. Te decyzje co do 
roku 2022 są uzależnione od warunków 
kontraktacji. Jeżeli nie będzie poprawy 
cenowej, to plantatorzy nie będą mieli 
problemu z podjęciem decyzji o ograni-
czeniu lub całkowitym zaprzestaniu upra-
wy buraków. W naszej pracy też liczy się 
wynik finansowy. Niedawno zakończyły 
się negocjacje cenowe pomiędzy Radą 
ZPBC przy KSC S.A. a Krajową Spółką 
Cukrową S.A. Ustalono, że cena minimal-
na na rok gospodarczy 2022/23 wynosi
30 euro/t buraków o zawartości 16%. Nie 
jest to szczyt marzeń, ale jasny sygnał dla 
pozostałych koncernów, w jakim kierun-
ku należy podążać. Ceny buraków w Pol-
sce muszą być na zbliżonym poziomie. 
Nie może trwać sytuacja, że różnice do-
chodzą do 25%! Negocjacje muszą być 
tak prowadzone, żeby ceny płacone za 
buraki pokrywały koszty i uwzględniały 
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