
kadziesiąt procent. Niezrozumiałym jest, 
dlaczego w raportach Instytutu Uprawy 
Nawożenia i Gleboznawstwa problem 
braku wody w uprawach buraków jest 
praktycznie nieodnotowywany. Zwraca-
liśmy się do Ministerstwa Rolnictwa i Ro-
zwoju Wsi o zmianę podejścia do sposobu 
szacowania suszy rolniczej. Monitoring 
powinien być prowadzony bardziej szcze-
gółowo. Podawanie danych z podziałem 
na gminy czy powiaty nie odzwierciedla 
sytuacji na konkretnych polach. Ponadto 
wartości klimatycznego bilansu wody
w odniesieniu do buraka cukrowego nie 
odpowiadają rzeczywistości, należy 
wprowadzić lepsze ich dopasowania do 
faz rozwojowych tej rośliny. IUNG nie 
stwierdzając suszy w burakach, pozbawia 
wiele gospodarstw szansy na uzyskanie 
pomocy suszowej. Nawet jeżeli w upra-
wach w gospodarstwie wystąpią kilku-
dziesięcioprocentowe straty, to brak mo-
żliwości wykazania we wniosku strat na 
plantacjach buraków powoduje, że straty 
w gospodarstwie ogółem nie przekra-
czają 30%. Jest to sytuacja nie do zaakce-
ptowania. Jeżeli nie zostaną wprowa-
dzone odpowiednie zmiany w sposobie 
określania klimatycznego bilansu wody
w uprawie buraków, to przy każdora-
zowym wystąpieniu suszy rolniczej rol-
nicy, którzy uprawiają w swoich gospo-
darstwach buraki, będą zawsze dyskry-
minowani i narażeni na dodatkowe straty.

Życzę wszystkim plantatorom wyko-
nania kontraktacji. Niech tegoroczne tru-
dności nie przełożą się na brak chęci i mo-
tywacji do dalszej uprawy buraków cu-
krowych. 
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Sytuacja na rynku cukru jest nie-
zmiennie napięta. Niskie ceny na 
rynkach światowych i w Europie 

pogłębiają kryzys. W ujęciu globalnym 
drugi rok z rzędu mamy do czynienia
z nadwyżką produkcji nad konsumpcją.
I chociaż w Unii Europejskiej szacunki pro-
dukcyjne zostały zrewidowane w dół, to 
jak do tej pory nie przełożyło się to na po-
prawę sytuacji rynkowej. Obecny poważ-
ny kryzys zagraża stabilności finansowej 
gospodarstw rolnych i całemu przemy-
słowi cukrowniczemu. Już teraz można 
stwierdzić, że jedynym wygranym refor-
my jest przemysł spożywczy wykorzystu-
jący cukier do przetwórstwa – kupuje go 
po rekordowo niskich cenach, a produkty 
gotowe sprzedaje po cenach niezmie-
nionych. Plantatorzy buraków cukrowych 
potrzebują stabilności i cen surowca, któ-
re przyniosą dochód i dadzą podstawy do 
planowania produkcji w następnych se-
zonach. Konieczne są przejrzyste ramy 
kontraktacji, a na poziomie unijnym na-
leży szybko wdrożyć narzędzia stabilizacji 
dochodów w sektorze produkcji buraków 
cukrowych, takie, które odpowiadają rze-
czywistości. Władze muszą w końcu wziąć 
odpowiedzialność za nasz sektor – brak 
działań tylko pogłębi jego marginalizację.

Przerób buraków w tym roku rozpo-
czął się bardzo wcześnie – po raz kolejny 
plantatorzy rozpoczęli dostawy surowca 
już w sierpniu. Po zaledwie 140-150-dnio-
wym okresie wegetacji burak cukrowy nie 
jest gotowy do zbioru, potrzebuje kilku-
dziesięciu dni więcej do osiągnięcia peł-
nej dojrzałości technologicznej. Na do-
miar złego wiosna i lato tego roku były 
bardzo suche, w części rejonów opady 
występowały jedynie punktowo. W wielu 
gospodarstwach plony będą niższe o kil-
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