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Wyniki techniczno-produkcyjne polskich cukrowni 

w kampanii cukrowniczej 2009/2010. 
 

 Kampania cukrownicza 2009/2010 prowadzona była w 18 cukrowniach spośród 

76 czynnych w 2000 roku. 

Miejmy nadzieję, że wyłączona z produkcji w 2009 r. Cukrownia Otmuchów była ostatnią 

w realizowanym procesie restrukturyzacji i koncentracji produkcji. 

 Z szacunku dla naszych Kolegów w wyłączonych cukrowni, którzy przepracowali w 

nich wiele lat a bardzo często całe swoje zawodowe życie przypominam nazwy tych cukrowni 

w układzie grup własnościowych i lat wyłączenia. 

 

Tabela 1.  Cukrownie wyłączone z produkcji w latach 2001-2009. 
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Jak wcześniej wspomniałem przerób buraków prowadzony był w 18 cukrowniach. 

 

Tabela 2. Cukrownie przerabiające buraki cukrowe w kampanii 2009/2010. 

 
 

W tym miejscu należy przypomnieć, że w okresie między kampanijnym przerabiany był sok 

gęsty z poprzedniej kampanii w cukrowniach „Cerekiew” i „Glinojeck”, a Cukrownia 

Chełmża już drugi raz rafinowała cukier trzcinowy. 

 

Zasiewy buraków. 

 O terminie siewu decydowała wilgotność gleby i temperatura powietrza. W ubiegłym 

roku prawie we wszystkich rejonach uprawy buraków w okresie siewu wystąpił niedobór 

wilgoci w glebie spowodowany małym zapasem z okresu zimy i brakiem opadów w kwietniu. 

 Kwiecień 2009 był najcieplejszym miesiącem w ostatnich 9 latach. Obrazuje to 

zestawienie średnich miesięcznych temperatur w latach 2001-2009 i w wieloleciu 1971-2000 

w tabeli 3. 
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Tabela 3. Średnia miesięczna temperatura powietrza  w kwietniu. 

 
 

Rys 1. Średnia miesięczna temperatura powietrza  w miesiącu kwietniu 2009 

           i w wieloleciu 1971-2000. 

 
  

Najcieplej podobnie jak w latach poprzednich było w rejonie Wrocławia, Opola, Poznania. 

Najzimniej było jak zwykle w rejonie Białegostoku. Różnica wynisiła ponad  3oC. 

Terminy rozpoczęcia i zakończenia siewów były zróżnicowane. 

Już  w końcu marca  rozpoczęły się siewy buraków przez plantatorów grupy BSO. 

Do połowy kwietnia siewy praktycznie zakończone zostały w BSO, Südzucker,  

Pfeifer & Langen. Do 20 kwietnia zakończono siewy w Nordzucker. 
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 W KSC. siewy rozpoczęły się w I dekadzie a zakończone zostały w III dekadzie 

kwietnia. Rejon plantacyjny KSC znajduje się na przekątnej kraju od Szczecina ze średnią 

temperaturą kwietnia wynoszącą 11,9 oC  do Zamościa z temperaturą 10,1 oC. 

 

Okres wegetacji w miesiącach maj – wrzesień. 

Na wegetację buraków decydujący wpływ miały czynniki pogodowe. Miarą oceny tych 

warunków są dane meteorologiczne w postaci średnich miesięcznych: 

§ temperatur powietrza [oC], 

§ opadów atmosferycznych [mm H2O], 

§ usłonecznienia [godzin ze słońcem] 

ze stacji meteorologicznych w poszczególnych rejonach uprawy buraków cukrowych. 

Dane meteorologiczne uzyskaliśmy dzięki uprzejmości Instytutu Meteorologii i Gospodarki 

Wodnej. 

 

Tabela 4. Dane meteorologiczne z miesiąca maja. 

 
 

W maju temperatura powietrza była zbliżona do wielolecia. 

We Wrocławiu natomiast była wyższa o 0,7 oC  a w Białymstoku niższa o 0,6 oC 

Ilość godzin ze słońcem była większa jak w wieloleciu mimo znacznych opadów 

deszczu, co świadczy o ich intensywności. 
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Rys 2. Miesięczna suma opadów atmosferycznych  w miesiącu maju 2009 

           i w wieloleciu 1971-2000. 

 
 

Opady deszczu w maju po suchym kwietniu z wyjątkiem Opola były większe jak 

 w wieloleciu. Najwięcej opadów było w rejonie Rzeszowa, a najmniej w Opolu. 

 

Tabela 5. Dane meteorologiczne z miesiąca czerwca. 

 
 

Średnia temperatura miesięczna czerwca w większości rejonów była niższa jak 

w wieloleciu a tylko w Rzeszowie i Zamościu nieznacznie wyższa. 

W korelacji z dużą ilością opadów było mniejsze usłonecznienie, mierzone sumą godzin 

ze słońcem. 
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Rys 3. Miesięczna suma opadów atmosferycznych  miesiącu  czerwcu 2009 

           i w wieloleciu 1971-2000. 

 
  

Suma miesięczna opadów deszczu w większości rejonów była wyższa. Jedynie w rejonie 

Torunia opady były mniejsze tylko nieznacznie jak w wieloleciu. 

  

Tabela 6. Dane meteorologiczne z miesiąca lipca. 

 
 

Miesiąc lipiec był wyjątkowo korzystny dla wegetacji buraków. Ilość godzin ze słońcem 

i temperatura powietrza były większe jak w wieloleciu 
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Rys 4. Miesięczna suma opadów atmosferycznych  w miesiącu lipcu 2009 

           i w wieloleciu 1971-2000. 

 
W większości rejonów ilość opadów była również większa. Najmniej opadów deszczu było 

w Zamościu, zaledwie 38 mm tj. 3-krotnie mniej jak w rejonie Elbląga i Wrocławia. 

 

Tabela 7. Dane meteorologiczne z miesiąca sierpnia. 

 
 

W miesiącu sierpniu średnia miesięczna temperatura powietrza z wyjątkiem rejonu 

Białegostoku była wyższa jak w wieloleciu. 

Usłonecznienie we wszystkich rejonach było większe jak w wieloleciu. 
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Rys 5. Miesięczna suma opadów atmosferycznych  w miesiącu sierpniu 2009 

           i w wieloleciu1971-2000. 

 
Opady deszczu z wyjątkiem Szczecina, Białegostoku i Wrocławia były znacznie mniejsze jak 

w wieloleciu. Były mocno zróżnicowane w poszczególnych rejonach. 

 

Tabela 8. Dane meteorologiczne z miesiąca września. 

 
 

We wrześniu we wszystkich rejonach średnia temperatura miesięczna była wyższa od 1,3oC 

do 2,4 oC jak w wieloleciu. 

Usłonecznienie we wszystkich rejonach było większe jak w wieloleciu. 
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Rys 6. Miesięczna suma opadów atmosferycznych  w miesiącu wrześniu 2009 

            i w wieloleciu 1971-2000. 

 
  

Sierpień był już drugim miesiącem z małymi opadami deszczu, znacznie mniejszymi jak 

w wieloleciu. 

 Usłonecznienie we wrześniu  w dużej mierze decyduje o zawartości cukru 

w burakach. Jak mocno było ono zróżnicowane w latach 2001-2009 pokazuje tabela 9. 

 
Tabela 9. Suma miesięcznych ilości godzin ze słońcem we września w latach 2001-2009. 

 
 

Tabela pokazuje jak duże było zróżnicowanie w latach oraz pomiędzy rejonami uprawy 

buraków. 
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Okres zbioru i przerobu buraków. 

 

Tabela 10. Dane meteorologiczne z miesiąca października. 

 
Temperatura powietrza we wszystkich rejonach była niższa jak w wieloleciu. Znacznie 

mniejsze było też usłonecznienie. 

Pokazane w tabeli szczególnie średnie temperatury powietrza nie w pełni odzwierciedlają 

bardzo zmieniające się warunki w poszczególnych dniach. 

Widać to w tabeli 10a, w której podane są temperatury maksymalne i minimalne. 

 

Tabela 10a. Temperatura powietrza w październiku. 

 
Średnie temperatury wszędzie były mniejsze jak w wieloleciu. W poszczególnych dniach 

wahała się od  +24,8 oC do  -8,8 oC.  
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Rys 7. Miesięczna suma opadów atmosferycznych  w miesiącu październiku 2009 

            i w wieloleciu 1971-2000. 

 
   

 Opady deszczu były znacznie większe jak w wieloleciu. Były to prawie opady ciągłe, 

które bardzo utrudniały a często uniemożliwiały zbiór buraków nawet sprzętem, o którym 

mówiło się, że może kopać buraki w każdych warunkach. 

 

Tabela 11. Dane meteorologiczne z miesiąca listopada. 

 
 
Po październikowych przymrozkach do – 8,8 oC  temperatura powietrza w listopadzie była 

wyższa jak w wieloleciu ale z dużymi wahaniami, które ilustruje tabela 11a.  

Usłonecznienie było większe jak w wieloleciu ale nie miało już ono wpływu na wegetację 

buraków a jedynie na poprawę warunków wykopów. 
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Tabela 11a. Temperatura powietrza w listopadzie. 

 
 
Temperatura zmieniała się ona w zakresie od  +16,2 oC we Wrocławiu do  - 7,5 oC 

w Białymstoku i  -7,4 oC  w Zamościu. 

 

Rys 8. Miesięczna suma opadów atmosferycznych  w miesiącu listopadzie 2009 

           i w wieloleciu 1971-2000. 

 
 

 Opady deszczu były większe jak w wieloleciu i utrudniały opóźnione już znacznie 

wykopki buraków. 
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Tabela 11b. Temperatura powietrza w grudniu. 

 
 
 
Średnia miesięczna temperatura powietrza w grudniu była niższa od temperatury 

w wieloleciu. 

Średnia temperatura grudnia podobnie jak w październiku i w listopadzie nie ukazuje 

rzeczywistych warunków.  Wahania temperatury były w dużym zakresie od  15,1 oC  

do  -27,9 oC  w Białymstoku mierzone przy gruncie. 

 

Dopełnieniem analizy zróżnicowania warunków pogodowych pomiędzy rejonami uprawy 

buraków w ostatnich 5 latach i w wieloleciu są zestawienia w tabelach: 

 

§ 12  Suma średnich miesięcznych temperatur powietrza, 

§ 13  Suma średnich miesięcznych opadów atmosferycznych, 

§   9 i 14  Suma średnich miesięcznych ilości godzin ze słońcem. 
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Tabela 12. Suma średnich temperatur  powietrza w miesiącach od kwietnia do października. 

 
 
 
Rys 9. Suma średnich temperatur  powietrza w miesiącach od kwietnia do października  

          2009  i w wieloleciu 1971-2000. 

 
Zróżnicowanie sumy średnich temperatur miesięcznych powietrza pomiędzy rejonami 

było znaczne, od 90,5 oC  w Białymstoku do 104,3 oC  we Wrocławiu i Opolu. 
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Tabela 13. Suma miesięcznych opadów atmosferycznych od maja do października. 

 
 

Rys 10. Suma miesięcznych opadów atmosferycznych od maja do października w 2009 

             i w wieloleciu 1971-2000. 

 
Z analizy tych zestawień widać, że największe zróżnicowanie pomiędzy rejonami uprawy 

występuje w wielkości sumy opadów atmosferycznych. W roku 2009 opady deszczu 

(w październiku śniegu) były największe w ostatnich latach ale zróżnicowanie pomiędzy 

rejonami najmniejsze. Największe zróżnicowanie było w roku 2007. Wtedy w rejonie Elbląga 

suma opadów atmosferycznych wynosiła 592,8 mm, a w Lesznie 289,7 mm. 
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Tabela 14. Suma miesięcznych ilości godzin ze słońcem od maja do października. 

 
 

Rys 11. Suma miesięcznych ilości godzin ze słońcem od maja do października w 2009 

             i w wieloleciu 1971-2000. 

 
 

 Sumy średnich miesięcznych temperatur powietrza i sumy miesięcznych ilości godzin 

ze słońcem pomiędzy rejonami uprawy buraków były mniej zróżnicowane jak w latach 

poprzednich. 
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Kontraktacja i zbiór buraków. 

 

Omawiane wyżej warunki pogodowe miały odbicie w plonach buraków oraz w zawartości 

w nich cukru. 

O wpływie pogody na wielkość plonów buraków najlepiej świadczy ich porównanie 

w ostatnich 4 latach w poszczególnych cukrowniach uwzględniając fakt, że warunki glebowe 

i agrotechniczne praktycznie pozostają bez zmian. 

 

 W roku 2009 cukrownie zakontraktowały uprawy buraków na powierzchni 

191 tys. ha. Powierzchnia średnia 1 plantacji wynosiła 4,8 ha. 

 

Szczegółowe dane surowcowe zawiera tabela nr 15. 

 

Tabela 15. Dane surowcowe, plony buraków w latach 2006-2009. 
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Największe zróżnicowanie plonów w 2009 r. było w KSC. 

Różnica plonów pomiędzy Kluczewem i Werbkowicami wynosiła aż 10,6 t/ha na korzyść 

Kluczewa. Rok wcześniej plon w Werbkowicach był większy jak w Kluczewie o 12,1 t/ha. 

Różnica plonów w Kluczewie pomiędzy rokiem 2008 i 2009 wynosiła aż 17,9 t/ha. 

W Cukrowni Opalenica różnica plonów pomiędzy rokiem 2007 i 2008 wynosiła 16,8 t/ha, 

a w roku 2009 plon był większy aż o 22,5 t/ha jak w 2008 roku. 

W skali kraju różnica pomiędzy rokiem 2007 i 2008 wynosiła 7,3 t/ha, a pomiędzy rokiem 

2008 a 2009 o 8,3 t/ha. 

Plon 56,7 t/ha jest rekordowym w historii naszego przemysłu. 

Powyższe dane pokazują jak trudno jest planować wielkość kontraktacji buraków aby 

wyprodukować ilość cukru określoną w przyznanej kwocie. 

Od czasu, kiedy cukrownie płaca za cukier w burakach nie za ich masę dla plantatorów 

najważniejszy jest plon biologiczny cukru. 

 

Dla cukrowni natomiast ważny jest plon technologiczny cukru jako iloczyn plonu 

i wydajności cukru, który ściśle zależy od zawartości cukru w burakach. 

 

Tabela 16. Plon technologiczny cukru. 
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Z danych zamieszczonych w tabeli 16 widać jak duże było zróżnicowanie plonów 

technologicznych pomiędzy cukrowniami w Spółkach oraz między latami w tej samej 

cukrowni. 

W KSC plon technologiczny cukru wahał się od 7,33 t/ha w Nakle do 8,98 t/ha 

w Kruszwicy; w Sűdzucker od 7,88 t/ha w Ropczycach do 9,23 t/ha w Cerekwi; w Pfeifer & 

Langen od 7,77 t/ha do 9,98 t/ha. W grupie Nordzucker był największy plon technologiczny 

w z wszystkich Spółek Cukrowych. Plon 9,96 t/ha osiągnęła Cukrownia „Opalenica”. 

Proszę zwrócić uwagę, że w roku 2008 w tej cukrowni plon technologiczny był najmniejszy 

w Polsce. Różnica wynosi aż 3,54 t/ha. 

 

Ponownie rodzi się pytanie jak planować kontraktację buraków potrzebnych 

 do wyprodukowania przyznanej kwoty cukru? 
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Wyniki techniczno-produkcyjne. 

 

Dokonana koncentracja produkcji cukru w Polsce sprawiła, że podstawowe dane 

techniczno-produkcyjne z 18 czynnych cukrowni w kampanii 2009/10 roku daje się zamieścić 

na jednej stronie arkusza formatu A4. 

 

Tabela 17. Podstawowe dane techniczno-produkcyjne. 

 
 

Ilość przerobionych buraków. 

W kampanii 2009/10 cukrownie skupiły od plantatorów i  przerobiły 10 848 tys. ton buraków. 

Ilość ta jest większa o 2 300 tys. ton od ilości przerobionych buraków w kampanii 2008/09. 

Średnia ilość przerobionych buraków w jednej cukrowni przekroczyła 600 tys. ton. 
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Czas trwania przerobu buraków. 

 

Kampanię rozpoczęły  Cukrownie „Cerekiew”, „Strzelin” i  „Świdnica” w dniu 

10 września. Najpóźniej krojenie buraków rozpoczęły Cukrownie „Krasnystaw” 

i „Werbkowice” – 1 października. 

Zakończenie przerobu buraków jako pierwsza zgłosiła Cukrownia „Chełmża” w dniu 

15 grudnia. Najdłużej  pracowały cukrownie w Spółce Pfeifer & Langen Polska S.A. 

Kampanię ubiegłoroczną kończyła Cukrownia Środa, która krojenie buraków zakończyła 

 2 lutego 2010 roku po 141 dobach przerobu. 

 

 

Zdolność przerobowa cukrowni. 

 

W czasie kampanii zawsze szczególną ciekawość budziła i budzi nadal wielkość 

osiąganych przerobów dobowych buraków przez poszczególne cukrownie, porównywanie ich 

z nominalną przepustowością ekstraktorów i osiąganą w latach poprzednich. 

Ciekawe jest porównanie jak zmieniała się zdolność przerobowa Cukrowni od rozpoczęcia 

koncentracji produkcji i wyłączenia części cukrowni z produkcji to jest roku 2000 w którym 

wszystkie cukrownie zakończyły kampanie do 20 grudnia i na dzień 20 grudnia roku 2009. 
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Tabela 18. Średnie przeroby dobowe buraków w 2000 r. i 2009 r. 
                                           (na dzień 2009.12.20). 

 
 

Z danych zawartych w tabeli wynika, że zdolność przerobowa 18 czynnych cukrowni 

w okresie 9 lat wzrosła o 25,7 tys. ton a uwzględniając Cukrownię „Strzelin” będącą 

w rozbudowie daje to 26,5 tys. ton buraków na dobę. 

 

Jest to wielkość równoważna zdolności przerobowej 5 nowym cukrowniom o przerobie 

5 tys. ton buraków lub 4 nowym cukrowniom o przerobie ponad 6 tys. ton. 

 W roku 2000 suma średnich przerobów dobowych czynnych cukrowni wynosiła 

229,5 tys. ton/dobę. 

W wyniku wyłączenia 58 cukrowni tj. 74% zmniejszyła się do 104 tys. ton w roku 2009 

to jest o 125 tys. ton co stanowi 54% w okresie porównywalnym z rokiem 2000. 
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Sporo emocji wywoływał stopień wykorzystania zdolności przerobowej ekstraktorów. 

Do roku 1995 w Polsce były tylko ekstraktory korytowe. Pierwszy ekstraktor wieżowy 

zainstalowany został w 1996 roku w Cukrowni „Gostyń”. Obecnie ekstraktory wieżowe 

pracują w Cukrowniach: Gostyń, Środa, Cerekiew, Strzelin, Opalenica, Chełmża  i Glinojeck 

jako dodatkowy do 2 dyfuzorów DC-12. 

 

 W cukrowniach Miejska Górka, Strzyżów i Świdnica dyfuzory korytowe DC zostały 

wyposażone w zaparzacze krajanki. 

Bez zmian w ostatniej kampanii pracowały ekstraktory korytowe DC we wszystkich 

7 cukrowniach KSC i w Cukrowni „Ropczyce” oraz w Cukrowni „Glinojeck”. 

Warto o nich powiedzieć, bo osiągały one wyniki o których kilka lat wcześniej 

nie było odwagi aby o tym marzyć. 

 

Tabela 19. Wykorzystanie zdolności przerobowej ekstraktorów DC. 

 
 

Już w grudniu 2009 cukrownie odczuły trudności z przerobem buraków porażonych 

mrozem. Dokuczliwe stało się zawieszanie się buraków w zasobnikach nad krajalnicami, 

które stanowiły zmarzniętą bryłę. Szczególnie odczuły te kłopoty cukrownie Spółki Pfeifer & 

Langen, które pracowały do pierwszych dni lutego w okresie dużych mrozów po 20 stycznia. 

Z tych powodów w znacznym stopniu zmniejszyły się przeroby dobowe buraków 

w końcowym okresie kampanii. 

 Łagodne zimy w poprzednich latach pozwalały na prowadzenie przerobu buraków 

w drugiej połowie grudnia i w styczniu bez odczuwalnych trudności. 

 W ostatniej kampanii pogoda bardzo znacznie różniła się od tej do jakiej 

przyzwyczailiśmy się w poprzednich latach. Skłania to do rozważań o optymalnej długości 

kampanii w przyszłości. 
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Wydajność cukru. 

 

 Drugim wskaźnikiem wyników techniczno-produkcyjnych budzącym największe 

zainteresowanie i emocje jest wydajność cukru. Niestety w minionej kampanii była ona 

niższa jak w poprzedniej i najmniejsza w ostatnich 7 latach. 

Jest to konsekwencja niższej zawartości cukru w burakach zależnej od warunków 

pogodowych w czasie wegetacji a szczególnie w miesiącu październiku. 

 W 2009 roku obfite opady deszczu i śniegu sprawiły, że nie było w październiku 

przyrostu zawartości cukru w burakach takich jakie mieliśmy w latach poprzednich. 

Najwyższe wydajności cukru w większości cukrownie osiągnęły w pierwszych dwu dekadach 

października. Od początku listopada wydajność cukru na ogół zmniejszała się. 

 

Wielkość produkcji cukru. 

 

Produkcja cukru z buraków ogółem w kampanii 2009/10 wyniosła 1606,1 tys. ton. 

Cukrownia „Glinojeck” wyprodukowała 169 tys. ton cukru z buraków liczonego z cukrem 

w soku gęstym. 

Sok gęsty został już przerobiony i cała produkcja skierowana została do magazynów. 

 

Tabela 20 Produkcja cukru. 

 
  

Produkcję cukru ponad 100 tys. ton osiągnęły Cukrownie: Glinojeck, Kruszwica, Ropczyce, 

Środa i Gostyń. 

Ponad 90 tys. ton buraków wyprodukowały Cukrownie: Krasnystaw, Cerekiew, Kluczewo 

i Opalenica. 
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Produkcję ponad 80 tys. ton mają Cukrownie: Werbkowice i Chełmża. 

Ponad 70 tys. ton buraków osiągnęła Cukrownia Miejska Górka i Malbork. 

Cukrownie: Nakło, Dobrzelin i Świdnica przekroczyły 60 tys. ton produkcji. 

Mniejszą produkcję od 60 tys. ton uzyskały Cukrownie: Strzelin i Strzyżów. 

Średnia produkcja cukru przez 1 cukrownię wyniosła ponad 89 tys. ton. 

Produkcja 1,6 mln ton jest większa od osiągniętej w kampanii 2008/09 o 300 tys. ton. 

Jest ona większa o 200 tys. ton od kwoty krajowej. 

 

Tabela 21.  Kwoty i wykonanie produkcji cukru. 

 
Wszystkie Spółki Cukrowe przekroczyły przyznane im kwoty produkcji. 

 

W uzupełnieniu wielkości produkcji cukru w roku 2009 należy dodać, że Cukrownia 

„Chełmża” po raz drugi  przerabiała  cukier trzcinowy. 

Zbiorcze dane z kampanii 2009/10 zawiera tabela 22. 

 

Tabela 22. Zbiorcze dane z kampanii 2009/10. 

 
 
 
 
 



Wyniki techniczno-produkcyjne polskich cukrowni w kampanii cukrowniczej 2009/2010                                       Strona: 26z 26 

 
Rys. 12. Udział producentów w produkcji cukru. 

 

O tym jakie zmiany w wynikach techniczno-produkcyjnych dokonały się w latach 2001-2009 

świadczą dane w tabeli 23. 

 

Tabela 23. Dane techniczno-produkcyjne w latach 2001-2009. 
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Rys 13. Powierzchnia uprawy buraków w latach 2001-2009. 

 
 

W roku 2009 powierzchnia uprawy buraków w porównaniu z rokiem poprzednim była 

większa o 15 tys. ha. 

 

Rys 14. Ilość przerobionych buraków. 

 
 

Ilość przerobionych buraków w 2009 roku była większa o 2 300 tys. ton jak w roku 2008. 
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Rys 15.  Średni czas przerobu buraków. 

 
 

Średni czas przerobu wynosił 107 dób, a w Cukrowni „Środa” ponad 140 dni. 

 

Rys 16.  Suma średnich przerobów buraków. 

 
 

Suma średnich przerobów 18 cukrowni w stosunku do roku 2008 zmniejszyła się tylko 

o 1 300 ton/dobę. Jest to następstwo wyłączenia Cukrowni „Otmuchów”, ale również 

zwiększenia zdolności przerobowych pozostałych cukrowni. 
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Rys 17.  Średnia wydajność cukru. 

 
 

Średnia wydajność cukru jest najmniejsza w okresie ostatnich 7 lat. 

 

Rys 18.  Średni plon technologiczny cukru. 

 
 

Średni plon technologiczny jest tylko o 0,06 t/ha mniejszy od rekordowego w roku 2007. 

Mniejsza wydajność cukru została skompensowana rekordowym plonem buraków. 
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Rys 19.  Produkcja cukru. 

 
 

Produkcja cukru jest większa od ubiegłorocznej o ponad 300 tys. ton. 

 

Rys 20.  Średnia produkcja cukru na 1 cukrownię. 

 
 

Średnia produkcja cukru liczona na 1 cukrownię jest rekordowa w historii przemysłu. 

W porównaniu z rokiem 2001 jest ona 4-krotnie większa. W 5 cukrowniach produkcja była 

większa od 100 tys. ton. Świadczy to o potencjale produkcyjnym naszych cukrowni 

i o zmianach jakie dokonały się w polskim przemyśle cukrowniczym a także w rolnictwie. 
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 Więcej o skutkach koncentracji  produkcji i realizowanej reformy rynków cukru 

w krajach Unii Europejskiej dla przemysłu cukrowniczego w Polsce będzie jutro mówił Pan 

Marcin Mucha Dyrektor Biura Związku Producentów Cukru w Polsce. 

 

 

Dziękuję za uwagę … 
 


