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Wyniki techniczno-produkcyjne polskich cukrowni 

w kampanii cukrowniczej 2010/2011. 

 

 Dziesięć lat temu w 2001 roku rozpoczęła się koncentracja produkcji cukru w Polsce. 

Rezultatem tego procesu było wyłączenie z produkcji 60 cukrowni w latach 2001 – 2009. 

 Wydawało się, że po wyłączeniu Cukrowni „Otmuchów” w 2009 roku nie będzie już 

zmian w organizacji przemysłu i pozostałe 18 cukrowni będą funkcjonowały w pięciu 

grupach właścicielskich. Okazało się, że zmiany nie zakończyły się. Angielski Koncern 

British Sugar Overseas Polska S.A. wycofał się z polskiego rynku cukru i Cukrownia 

„Glinojeck” przeszła do grupy kapitałowej „Pfeifer und Langen”. Obecnie występuje ona pod 

nazwą „Pfeifer und Langen Glinojeck S.A.”. 

Obecny stan właścicielski cukrowni w Polsce jest następujący: 

 

Tab. 1. Grupy właścicielskie cukrowni w Polsce. 

 

Kampania cukrownicza zaczyna się od zabezpieczenia potrzebnej ilości surowca do 

planowanej wielkości produkcji cukru. Początkiem jest kontraktacja buraków. Zawieranie 

umów kontraktacyjnych na dostawy buraków w 2010 roku rozpoczęło się już jesienią 2009 

roku. 

Czynnikiem, który w głównej mierze zadecydował o plonach i wartości 

technologicznej buraków a tym samym o wynikach produkcyjnych były warunki pogodowe 

w okresie od siewu do zbioru buraków.   
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Dla porównania warunków pogodowych podobnie jak w latach poprzednich wykorzystane są 

podstawowe dane meteorologiczne z roku 2010 i z wielolecia 1971-2000, które uzyskaliśmy 

dzięki uprzejmości Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 

 

Zasiewy buraków. 

Zima 2009/2010 r. obfitowała w bardzo duże opady śniegu. 

Dzięki powolnemu topnieniu śniegu, powstała z niego woda w dużej części wsiąknęła 

do gleby. Suma opadów atmosferycznych w marcu w większości regionów kraju była 

mniejsza jak w wieloleciu 1971-2000. Mimo tego wiosna zaczynała się z dużym zapasem 

wilgoci w glebie. 

Pod względem termicznym marzec na przeważającym obszarze kraju był normalny 

 w porównaniu z wieloleciem a na wschodzie i częściowo w centrum kraju lekko ciepły 

i ciepły. 

W trzeciej dekadzie marca nastąpiło wyraźne ocieplenie. 

W dniu 26 III w Słubicach temperatura osiągnęła 24 oC. Ocieplenie pozwoliło na rozpoczęcie 

siewu buraków już od 23 marca. 

W grupie Südzucker w III dekadzie marca obsiano 50% areału. 

 

Warunki pogodowe w kwietniu. 

Ochłodzenie w pierwszej dekadzie kwietnia i przymrozki przyhamowały siewy. W centralnej 

i północnej części kraju siewy rozpoczęte zostały dopiero w drugiej dekadzie i trwały do 

ostatnich dni kwietnia. 

 

Rys 1a. Średnia miesięczna temperatura powietrza  w kwietniu. 
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 Średnia temperatura powietrza w kwietniu nie daje obrazu warunków ważnych dla 

siewu buraków. Więcej mówi o nich informacja o temperaturze przy gruncie i temperaturze 

gruntu na głębokości 5 cm. 

 

Tab 2. Temperatury w kwietniu. 

 

 

 Kwiecień pod względem termicznym na Pomorzu był w normie, a na pozostałym 

obszarze kraju lekko ciepły i ciepły a w rejonie Warszawy był bardzo ciepły, Widać to na 

Rys. 1b pokazującym odchylenie w stosunku do normy z lat 1971-2000. 

 
Rys 1b. Odchylenie od średniej temperatury w kwietniu  w stosunku do  
             wielolecia 1971 – 2000. 
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Pod względem opadów kwiecień na Wybrzeżu i Warmii był skrajnie suchy. Sucho 

było na Lubelszczyźnie i południowym Mazowszu. Natomiast na Kujawach i w Wielkopolsce 

kwiecień był wilgotny. 

 

Rys 1c. Miesięczna suma opadu atmosferycznego w kwietniu. 

 

Zróżnicowanie opadów deszczu na obszarze kraju pokazuje Rys. 1d. 
 
 
 
Rys 1d. Anomalie miesięcznej sumy opadu atmosferycznego w kwietniu 2010, 
             jako procent   normy wieloletniej 1971-2000. 
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Okres wegetacji w miesiącach maj - październik. 

Warunki pogodowe w maju. 

 

Rys 2a. Średnia miesięczna temperatura powietrza  w maju. 

 
 
 
 
Rys 2b. Anomalie średniej miesięcznej temperatury powietrza w maju 2010, 
             w stosunku do średniej wieloletniej 1971-2000. 

 

 

 

Szczególnie chłodno było na zachodzie kraju. W rejonie Kołobrzegu maj był ekstremalnie 

chłodny i tam odchylenie od normy wieloletniej wyniosło – 3,1oC. 
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Rys 2c. Miesięczna suma opadu atmosferycznego w maju. 

 

Maj ubiegłego roku w porównaniu z latami poprzednimi i z wieloleciem wyróżniał się 

ogromną ilością opadów atmosferycznych. Na obszarze całego kraju był skrajnie wilgotny. 

 Na początku drugiej połowy maja intensywne opady deszczu spowodowały 

gwałtowny przybór wody w rzekach i wzrost jej poziomu nawet ponad 3 metry. 

 W wielu miejscach na Wiśle i Odrze przerwane zostały wały przeciwpowodziowe 

i pod wodą znalazły się duże obszary upraw. Duże straty ponieśli plantatorzy Cukrowni 

„Ropczyce”. 

 Warunki agrometeorologiczne w maju na ogół były niekorzystne z powodu nadmiaru 

wilgoci w glebie i niskiej temperatury powietrza.  

 

Rys 2d. Anomalie miesięcznej sumy opadu atmosferycznego w maju 2010, 
             jako procent   normy wieloletniej 1971-2000. 
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Rys. 2d pokazuje jak duże było zróżnicowanie opadów w maju na obszarze kraju i jak 

bardzo duże były opady w porównaniu z wieloleciem. 

 

W Bielsku-Białej w ciągu miesiąca spadło 511,5 mm wody co stanowi 509%, 

w Krakowie 302,4 mm tj. 410,9% normy. 

  

 

Warunki pogodowe w czerwcu. 

 

Rys 3a. Średnia miesięczna temperatura powietrza  w czerwcu. 

 
 
Rys 3b. Anomalie średniej miesięcznej temperatury powietrza w czerwcu 2010, 
             w stosunku do średniej wieloletniej 1971-2000 
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Miesiąc czerwiec pod względem termicznym w Małopolsce oraz w Wielkopolsce był 

ciepły (odchylenie od normy do 1,5oC) a na wschodzie bardzo ciepły. W pasie centralnym 

lekko ciepły a na Wybrzeżu, Pomorzu i Pogórzu normalny. Najwyższą temperaturę 34,1oC 

zanotowano 11 VI w Tarnowie. 

 
Rys 3c. Miesięczna suma opadu atmosferycznego w czerwcu. 
 

 
 
Rys 3d. Anomalie miesięcznej sumy opadu atmosferycznego w czerwcu 2010, 
             jako procent   normy wieloletniej 1971-2000. 
 

 

Pod względem opadów czerwiec w Wielkopolsce i na Ziemi Lubuskiej był skrajnie 

suchy. W Gorzowie Wielkopolskim spadło 2,2 mm wody. Na Śląsku, Pomorzu 
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i Lubelszczyźnie – suchy i bardzo suchy. Na Podlasiu, Mazurach i na Rzeszowszczyźnie – 

wilgotny. W Małopolsce i Świętokrzyskim bardzo wilgotny i skrajnie wilgotny. W Tarnowie 

spadło 179,4 mm co stanowi 172,5% normy. 

Ostatnie dni maja i pierwsze dni czerwca przyniosły kolejną falę opadów deszczu, 

które ponownie na obszarze zlewni prawobrzeżnych dopływów Wisły od Dunajca do Sanu 

spowodowały wystąpienie wody z koryt rzecznych, miejscami przerwane zostały wały 

przeciwpowodziowe. Ponownie zalane zostały obszary w miejscach powodzi majowej. 

 

 Warunki agrometeorologiczne w czerwcu były bardzo zróżnicowane na obszarze kraju 

od suszy w zielonogórskim do powodzi na południu. 

 

 

Warunki pogodowe w lipcu. 

 

Rys 4a. Średnia miesięczna temperatura powietrza  w lipcu. 
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Rys 4b. Anomalie średniej miesięcznej temperatury powietrza w lipcu 2010, 
             w stosunku do średniej wieloletniej 1971-2000. 
 

 
 

Lipiec ubiegłego roku był gorący. W całym kraju normy z ostatniego 30-lecia (od 

1981 do 2010) zostały przekroczone. Na Podlasiu i Warmii w Wielkopolsce i na Ziemi 

Lubuskiej średnia temperatura była wyższa o 4oC od normy a w Suwałkach 4,4oC. 

Najwyższą temperaturę maksymalną  36,6oC zanotowano 22 VII w Pile. 

Słoneczna pogoda korzystnie wpływała na gromadzenie cukru w korzeniach buraków. 

 
Rys 4c. Miesięczna suma opadu atmosferycznego w lipcu. 
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Rys 4d. Anomalie miesięcznej sumy opadu atmosferycznego w lipcu 2010, 
             jako procent   normy wieloletniej 1971-2000. 

 
 

 

Pod względem opadów lipiec w Wielkopolsce, na Nizinie Szczecińskiej, w Ziemi 

Łódzkiej, na Warmii, we wschodnim Mazowszu był suchy. Na Dolnym Śląsku, 

Opolszczyźnie, w Małopolsce i południowej części Lubelszczyzny bardzo wilgotny, a na 

Podkarpaciu skrajnie wilgotny. W Rzeszowie spadło 200,2 mm deszczu co stanowi 221,2% 

normy wieloletniej. W Tarnowie spadło 180,9 mm. Tak obfite opady deszczu spowodowały 

drugą powódź na Podkarpaciu. 

 
W lipcu warunki agrometeorologiczne były mocno zróżnicowane w rozkładzie 

przestrzennym kraju jak i rozkładzie czasowym. Niedobór opadów, miejscami znaczny jaki 

wystąpił w pierwszej i drugiej dekadzie miesiąca głównie na Pomorzu, Warmii, Ziemi 

Łódzkiej, Mazowszu, Lubelszczyźnie i w Wielkopolsce przy upalnej pogodzie, niskiej 

wilgotności powietrza i przy dużym usłonecznieniu spowodował przesuszenie gruntu. 

W czasie upalnych dni występowało silne więdnięcie roślin. 

 

 

 

 

 



Wyniki techniczno-produkcyjne polskich cukrowni w kampanii cukrowniczej 2010/2011                                    Strona: 12 z 39 

 

Warunki pogodowe w sierpniu. 

 

Ry5a. Średnia miesięczna temperatura powietrza  w sierpniu. 

 

 

Rys 5b. Anomalie średniej miesięcznej temperatury powietrza w sierpniu 2010, 
             w stosunku do średniej wieloletniej 1971-2000. 

 
 

Sierpień 2010 roku był bardzo ciepły. W całym kraju średnia miesięczna temperatura 

przekroczyła normę wieloletnią a na wschodzie kraju znacznie. 

15 VIII w Kozienicach i w Terespolu temperatura osiągnęła 34,8oC. 
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Rys 5c. Miesięczna suma opadu atmosferycznego w sierpniu. 

 
 

 

Rys 5d. Anomalie miesięcznej sumy opadu atmosferycznego w sierpniu 2010, 
             jako procent   normy wieloletniej 1971-2000. 

 
 

 

 Pod względem opadów sierpień był wilgotny na Opolszczyźnie, Górnym Śląsku 

i w południowej Wielkopolsce. Na pozostałym obszarze kraju sierpień był bardzo wilgotny. 

W Słubicach spadło 249,7 mm co stanowi 426% normy. Znaczne przekroczenie normy 

wieloletniej zanotowano w rejonie Szczecina  - 172,4mm tj. 323,5%. 

Następstwem tak dużych opadów były powodzie w dorzeczu Odry. 
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Intensywne opady deszczu miały charakter burzowy ograniczający się do niedużych 

obszarów, powodując lokalne zalania i podtopienia z dużymi stratami. 

 Po silnych opadach deszczu w dniu 7 sierpnia gdzie spadło 144 mm w Bogatyni 

wylała rzeka Miedzianka powodując powódź i ogromne zniszczenia w mieście. 

Zniszczony został zbiornik retencyjny w Niedowie co spowodowało katastrofalny wzrost 

poziomu wody w Nysie Łużyckiej. 

 

Sierpniowe opady deszczu spowodowały uwilgotnienie gleby po lipcowej suszy 

i stworzyły korzystne warunki do wzrostu masy buraków. 

 

 

Warunki pogodowe we wrześniu. 

 
Rys 6a. Średnia miesięczna temperatura powietrza  we wrześniu. 

 
 

Ubiegłoroczny wrzesień pod względem termicznym był lekko chłodny, jedynie na 

północy kraju był normalny. Najcieplej było w Kołobrzegu i Gdańsku. 
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Rys 6b. Anomalie średniej miesięcznej temperatury powietrza we wrześniu 2010, 
             w stosunku do średniej wieloletniej 1971-2000. 
 

 
 
Rys 6c. Miesięczna suma opadu atmosferycznego we wrześniu. 

 
 
Pod względem opadów wrzesień był skrajnie wilgotny. 

Na Pomorzu Zachodnim, we wschodniej Wielkopolsce, na zachodzie Mazowsza 

i Ziemi Łódzkiej bardzo wilgotny a na Warmii i Mazurach normalny. 
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Rys 6d. Anomalie miesięcznej sumy opadu atmosferycznego we wrześniu 2010, 
             jako procent  normy wieloletniej 1971-2000. 

 
 

Najwyższe przekroczenie średnich miesięcznych sum opadów zanotowano w Legnicy – 

283,4% i Zielonej Górze 272,8% normy wieloletniej. 

Najmniejsze opady były w rejonie Olsztyna 32,1 mm co stanowi 52,9% normy wieloletniej. 

Intensywne opady deszczu spowodowały na znacznym obszarze kraju nadmiar wilgoci 

w glebie. 

 

Deszczowa pogoda nie sprzyjała wykonywaniu prac polowych. Małe usłonecznienie 

nie sprzyjało też przyrostowi zawartości cukru w burakach jaki mieliśmy w latach 

poprzednich. 

 

Nadmierna wilgotność gleby spowodowała utrudnienie a nawet niemożliwość zbioru 

buraków. 

Ogólnie przyjmuje się, że największy wpływ na zawartość cukru w burakach ma 

usłonecznienie we wrześniu. Jak widać z tabeli wrzesień 2010 roku był bardzo deszczowy 

a tym samym z małym usłonecznieniem i niską temperaturą powietrza. 
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Warunki pogodowe w październiku. 

 
Rys 7a. Średnia miesięczna temperatura powietrza  w październiku. 

 

 

Rys 7b. Anomalie średniej miesięcznej temperatury powietrza w październiku 2010, 
             w stosunku do średniej wieloletniej 1971-2000. 
 

  

Październik ubiegłego roku pod względem termicznym został sklasyfikowany jako 

bardzo chłodny, jedynie na północnym-wschodzie kraju jako chłodny. Największe odchylenie 
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od średniej trzydziestoletniej wyniosło -3,1oC i zanotowane zostało na stacji meteorologicznej 

w Kozienicach. 

W dniu 18 X w Toruniu temperatura spadła do -8,2oC. 

 
Rys 7c. Miesięczna suma opadu atmosferycznego w październiku. 

 
Pod względem opadów październik był skrajnie suchy i bardzo suchy, a jedynie w Szczecinie 

suchy. 

 
Rys 7d. Anomalie miesięcznej sumy opadu atmosferycznego w październiku 2010, 
             jako procent  normy wieloletniej 1971-2000. 

 
Najniższa suma opadów została zanotowana w Legnicy i wynosiła 2,5 mm co stanowi 7,4% 

normy wieloletniej. 
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 Październik był ostatnim miesiącem roku hydrologicznego, który zaczął się 

1 listopada 2009. Obraz przebiegu i wielkości opadów w minionym roku w porównaniu 

z latami 2008 i 2009 daje wykresy – hydrogramy przepływu wody w Wiśle w Warszawie 

i w Odrze w Nowej Soli. 

 
Rys 7e. Hydrogramy przepływu w latach 2008-2010 na Wiśle w Warszawie. 

 
 
 
Rys 7f. Hydrogramy przepływu w latach 2008-2010 na Odrze w Nowej Soli. 

 
  
 

Z tych wykresów widać jak miniony rok pod względem opadów różnił się do dwu 

poprzednich. 
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W jakim stopniu wpłynęło to na wielkość plonów i wartość technologiczną buraków 

będzie widać przy omawianiu osiągniętych w minionej kampanii wyników techniczno-

produkcyjnych. 

 

Tab. 3. Suma miesięcznych opadów atmosferycznych od maja do października.  

 

 

 Suma opadów deszczu od maja do października w 2010 roku była największa w 

okresie ostatnich 6 lat w 10 omawianych regionach. Tylko w Szczecinie, Elblągu i Wrocławiu 

była mniejsza od rekordowych w poprzednich latach. 

Rekordowa ilość opadów – 717 mm była w Rzeszowie, podobnie jak w latach 2005 i 2008. 

Opady w 2010 roku były większe o 74% jak w wieloleciu. 

Najmniejsza ilość opadów była w roku 2005, w którym osiągnęliśmy największą wydajność 

cukru – 17,29% nb. 
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Tab. 4. Suma średnich temperatur  powietrza w miesiącach od kwietnia do października. 

 

 
 

Tab. 5. Suma miesięcznych ilości godzin ze słońcem od maja do października. 

 

Z porównania usłonecznienia w ostatnich 6 latach widać, że w roku 2010 było ono 

najmniejsze. 

Szczególnie duży wpływ miało bardzo małe usłonecznienie w deszczowym wrześniu. 

 Z sumy miesięcznego usłonecznienia w okresie wegetacji w 2010 w porównaniu 

z latami poprzednimi wynika, że było ono najmniejsze w okresie 6 ostatnich lat. 
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Warunki pogodowe w listopadzie. 

 

Rys 8a. Średnia miesięczna temperatura powietrza  w listopadzie. 

 

 

Ubiegłoroczny listopad pod względem średniej temperatury był bardzo ciepły ale też bardzo 

zróżnicowany w poszczególnych dniach. 

W całym kraju średnia miesięczna temperatura przekroczyła normę. Na południowym 

wschodzie odchylenie od normy wyniosło aż 4,9oC (w Lesku). 

Średnia miesięczna temperatura w Tarnowie wyniosła 7,8oC  w Nowym Sączu 

i Rzeszowie 7,4oC. 

 

Z danych obok mapki widać, że mimo wysokiej średniej temperatury wahania były bardzo 

duże. W Toruniu temperatura minimalna wynosiła -17,8oC. 
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Rys 8b. Anomalie średniej miesięcznej temperatury powietrza w listopadzie 2010, 
             w stosunku do średniej wieloletniej 1971-2000. 

 

Pod względem opadów listopad na przeważającym obszarze kraju był skrajnie wilgotny. 

Jedynie na Śląsku, Lubelszczyźnie, Podkarpaciu i w Małopolsce był wilgotny. 

 
Rys 8c. Miesięczna suma opadu atmosferycznego w listopadzie. 

 
 
 
 Praktycznie przez cały miesiąc w listopadzie występowały opady deszczu i mżawki. 

Zarówno w dzień jak i w nocy występowały mgły i silne zamglenia lokalne, bardzo 

ograniczające widoczność na drogach. 
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Rys 8d. Anomalie miesięcznej sumy opadu atmosferycznego w listopadzie 2010, 
             jako procent  normy wieloletniej 1971-2000. 

 
 

Od 24 listopada przyszło znaczne ochłodzenie i opady deszczu ze śniegiem niemal w całym 

kraju. 

Najwięcej opadów było w rejonie Torunia, Leszna, Poznania i Ciechanowa. 

W Kole i w Toruniu opady były prawie 4-krotnie większe jak w wieloleciu. 

To wyjaśnia przyczynę trudności z wykopaniem buraków w tych regionach. 

 Wyjątkowe dla niemal całego kraju okazały się dni 29 i 30 listopada, w których 

wystąpiły bardzo intensywne opady śniegu z zawiejami i zamieciami powodującymi ogromne 

trudności a lokalnie paraliż w transporcie. 
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Rys 8e. Pokrywa śnieżna z 30 XI 2010, godz. 06 UTC 

 

 

Pokrywa śnieżna lokalnie dochodziła do 30 cm np. w Lublinie 29 cm. 

 

 

Warunki pogodowe w grudniu. 

Po relatywnie bardzo ciepłym listopadzie grudzień w całym kraju był bardzo chłodny. 

 

Rys 9a. Średnia miesięczna temperatura powietrza  w grudniu. 
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Temperatura nocą spadła przy gruncie nawet poniżej 25oC a lokalnie do -33oC 

w Białymstoku. 

W trzeciej dekadzie grudnia w wyniku przejściowego ocieplenia następowało 

topnienie śniegu. Topniejący śnieg oraz opady deszczu tworzyły miejscami na polach 

zastoiska wody. W takich miejscach zbiór resztek buraków był bardzo trudny a nawet wręcz 

niemożliwy. 

Niestety niewielkie ilości buraków pozostały na plantacjach nie wykopane. 

 

Rys 9b. Anomalie średniej miesięcznej temperatury powietrza w grudniu 2010, 
             w stosunku do średniej wieloletniej 1971-2000. 
 

 
 Pod względem opadów grudzień na zachodzie, południowym-zachodzie i częściowo 

na północy kraju był bardzo wilgotny a w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku skrajnie 

wilgotny. Na pozostałym obszarze opady były w normie. 
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Rys 9c. Miesięczna suma opadu atmosferycznego w grudniu. 

 
 
Rys 9d. Anomalie miesięcznej sumy opadu atmosferycznego w grudniu 2010, 
             jako procent  normy wieloletniej 1971-2000. 
 

 
 
Pokrywa śnieżna utrzymała się do końca miesiąca. 
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Rys 9e. Pokrywa śnieżna z 31 XII 2010, godz. 06 UTC 

 

 

 Grudzień roku 2010 był dla naszych plantatorów i cukrowni bardzo trudny. To już 

drugi rok po kolei pogoda grudniowa bardzo niekorzystnie wpłynęła na wyniki techniczno-

produkcyjne w końcowym okresie . 

 Jeżeli porównamy wielkość średnich przerobów buraków od początku kampanii do 

końca listopada i w drugim okresie od początku grudnia do zakończenia kampanii to okazuje 

się, że różniły się one bardzo dużym zakresie, a szczególnie w cukrowniach największych, 

najpóźniej kończących przerób buraków. 

 

 Warunki pogodowe w okresie wegetacji i zbioru buraków decydowały o wynikach 

techniczno-produkcyjnych minionej kampanii. 
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Wyniki techniczno-produkcyjne. 

 

Tab. 6. Dane surowcowe, plony buraków w latach 2006 - 2010. 

 

 

 

Areał plantacji w 2010 r. zajmował 195 593 ha. 

Szacuje się, że ponad tysiąc hektarów plantacji zniszczone zostało przez powodzie 

i podtopienia w Spółce Südzucker Polska S.A. 

 Umowy kontraktacyjne były podpisane z 38218 plantatorami. Średnia powierzchnia 

plantacji wyniosła 5,1 ha, a wahała się od 3,2 ha w Cukrowni „Dobrzelin” do9 16,9 ha 

w Cukrowni „Kluczewo”. 

Średni plon buraków w kraju wyniósł 50,9 t/ha. 

Jest on o 5,8 t/ha tj. o 11% mniejszy od osiągniętego w 2009 r., ale większy o 2,5 t/ha 

jak w roku 2008. Zróżnicowanie w kraju pod względem wielkości plonów buraków jest duże. 
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Różnica pomiędzy cukrowniami przekracza 17 t/ha. 

Najbardziej stabilne w ostatnich latach są plany w Spółce Südzucker Polska S.A. 

Skup buraków w kraju wyniósł  9 959 700 ton. 

 

Tab. 7. Plon technologiczny cukru. 

 

 

  Dla naszych plantatorów od czasu kiedy cukrownie płacą za cukier w dostarczonych 

burakach szczególnie ważny jest plon technologiczny cukru. 

 Zawartość cukru w burakach, która wprost przełożyła się na wydajność jaką osiągnęły 

cukrownie w minionym roku była najniższa w okresie ostatnich 9 lat i wyniosła 14,29% nb. 

Jest ona dokładnie o 3,0% niższa od osiągniętej w rekordowym pod tym względem rokiem 

2005. 

 Średni plon technologiczny cukru w wielkości 7,27 t/ha jest najniższy w okresie 

ostatnich 4 lat. Różnica pomiędzy rokiem 2010 i 2009 wynosi 1,13 t/ha. Niewiele bo zaledwie 

0,09 t/ha był mniejszy od osiągniętego w 2008 roku. 
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Tab. 8. Podstawowe dane techniczno-produkcyjne. 

 

 

 Podobnie jak w roku 2009 najwcześniej kampanię rozpoczęły Cukrownie: 

„Cerekiew”, „Strzelin” i „Świdnica”. – już 10 września. 

Najpóźniej ruszyła z przerobem buraków Cukrownia „Nakło”. 

 Pierwsza przerób buraków zakończyła Cukrownia „Werbkowice” w dniu 13 grudnia. 

Najpóźniej zakończyła Cukrownia „Gostyń” w dniu 18 stycznia 2011 roku. W kraju buraki 

były przerabiane od 10 września do 18 stycznia to jest w okresie 131 dni. 

 Gdyby wszystkie cukrownie w Polsce pracowały jednakowo długo to buraki byłyby 

przerobione w czasie 101,06 dób. z sumą średnich przerobów dobowych wynoszącą 98549 

t/dobę. 

 Przerobione zostało prawie 9 860 tys. ton buraków, z których przy średniej wydajności 

14,29% nb. cukrownie wyprodukowały 1 433,3 tys. ton cukru. 
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Tab. 9.  Produkcja cukru. 

 

 

 Podobnie jak rok wcześniej w kampanii 2010/11 najwięcej bo 163,5 tys. ton cukru 

wyprodukowała Cukrownia „Glinojeck”, a najmniej Cukrownia „Strzyżów”. 

Pozostała 16 pozmieniały swoją pozycję pod względem wielkości produkcji. 

Największy przyrost produkcji cukru osiągnęła Cukrownia „Strzelin” – ponad 35 tys. ton. 

Druga cukrownia, która w 2010 roku wyprodukowała więcej cukru jak w 2009 jest 

Cukrownia „Krasnystaw”. 

 

Tab. 10.  Kwoty i wykonanie produkcji cukru. 
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W skali kraju produkcja cukru była większa o 27,6 tys. ton od wielkości kwoty. 

Tab. 11. Zbiorcze dane z kampanii 2010/11. 

 

 
Rys. 10. Udział producentów w produkcji cukru. 

 
 

 

 

 W porównaniu z poprzednią kampanią cukrowniczą udział procentowy 

poszczególnych Spółek zmienił się. 

Na wykresie nie ma Spółki BSO po przejęciu Cukrowni „Glinojeck” przez 

Spółkę Pfeifer und Langen. 

Największy producent cukru w Polsce – Krajowa Spółka Cukrowa S.A. ma udział 37,0% 

w produkcji krajowej. 

Drugim producentem cukru pod względem wielkości stała się Spółka Pfeifer und Langen. 
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Tab. 12. Dane techniczno-produkcyjne w latach 2001-2010. 

 

 

 Zmiany jakie dokonały się w polskim cukrownictwie w ostatnich 10 latach najlepiej 

widać na wykresach. 

 

Rys 11. Powierzchnia uprawy buraków w latach 2001-2010. 
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Rys 12.  Plon buraków. 

 

 

Rys 13. Ilość przerobionych buraków. 
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Rys 14.  Średni czas przerobu buraków. 

 

 

Rys 15.  Suma średnich przerobów buraków. 

 

 

 

 



Wyniki techniczno-produkcyjne polskich cukrowni w kampanii cukrowniczej 2010/2011                                    Strona: 37 z 39 

 

 

Rys 16.  Średnia wydajność cukru. 

 

 

 

Rys 17.  Średni plon technologiczny cukru. 
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Rys 18.  Produkcja cukru. 

 

 

Rys 19.  Średnia produkcja cukru na 1 cukrownię. 

 

 

 Średnia wielkość produkcji cukru przypadająca na jedną cukrownię najlepiej określa 

zakres zmian. Systematyczny wzrost w poprzednich 9 latach został zahamowany w 2010 r. 

W 2010 roku średnia produkcja cukru liczona na jedną cukrownię jest o 10 tys. ton mniejsza 

jak w roku 2009. 

Stało się tak za sprawą niesprzyjających warunków pogodowych w 2010 roku. 

Miejmy nadzieję, że 2011 będzie dla nas lepszy. 

 



Wyniki techniczno-produkcyjne polskich cukrowni w kampanii cukrowniczej 2010/2011                                    Strona: 39 z 39 

 
         Dziękuję za uwagę … 


