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Wyniki techniczno-produkcyjne polskich cukrowni 

w kampanii cukrowniczej 2011/2012. 

 

 Utrwaliła się już tradycja Konferencji pokampanijnych organizowanych przez STC, 

na których dokonujemy podsumowania wyników osiągniętych w ostatniej kampanii 

i porównania jej z poprzednimi latami. Jest też ona okazją do zaprezentowania nowych 

wdrożeń w technice i technologii cukrownictwa oraz wyrobów i usług oferowanych przez 

liczne firmy współpracujące z przemysłem cukrowniczym. 

 Struktura organizacyjna przemysłu ustabilizowała się i przerób buraków odbywał się 

w 18 cukrowniach należących do 4 Spółek. 

 

Tab. 1. Grupy właścicielskie cukrowni w Polsce. 

 

 

W ostatnich latach nasze cukrownie osiągnęły bardzo duży postęp w gospodarce 

surowcowej przekładający się na wzrost plonów i wartości technologicznej buraków. 

Bardzo dużo zmieniło się w technologii, wyposażeniu technicznym cukrowni a także 

w magazynowaniu cukru. 
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Wydawałoby się, że osiągane wyniki techniczno-produkcyjne powinny być stabilne i łatwe do 

osiągnięcia. 

W kampanii 2010/11 okazało się, że nie zawsze tak jest. 

 Czynnikiem, który w głównym stopniu decyduje o wynikach kampanii jest zmienna  

wartość technologiczna surowca. Zależy ona przede wszystkim od warunków pogodowych 

począwszy od terminu siewu, poprzez wegetację, zbiór i przechowalnictwo buraków. 

Warunki kampanii 2010/11 były ostrzeżeniem i przywołaniem do pokory w stosunku do 

natury. 

W roku 2011 matka natura odpłaciła się naszym plantatorom za uciążliwości w roku 2010 

korzystną pogodą w okresie wegetacji, zbioru i przechowalnictwa buraków. 

 Przed obiektywną oceną osiągniętych wyników techniczno-produkcyjnych należy 

przypomnieć jaka była pogoda w minionym roku i porównać ją z wieloleciem obejmującym 

lata 1971-2000 to jest okres 30 lat. 

 W uprawie buraków najważniejszym czynnikiem pogody jest ilość opadów 

atmosferycznych i ich rozłożenie w czasie wegetacji, które decyduje o zasobności gleby 

w wodę. Bardzo ważna jest wielkość opadów atmosferycznych w okresie zimy i ile wody 

pozostanie w glebie na wiosnę. Dlatego omówienie warunków pogodowych zacznę już od 

miesiąca stycznia. 

 

Dla porównania warunków pogodowych podobnie jak w latach poprzednich 

wykorzystane są podstawowe dane meteorologiczne z roku 2011 i z wielolecia 1971-2000, 

które uzyskaliśmy dzięki uprzejmości Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w 

Warszawie. 
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Warunki pogodowe od stycznia do marca. 

 

Rys 1. Miesięczna suma opadu atmosferycznego w styczniu 2011 i w wieloleciu 1971-2000.  

 

  

Styczeń pod względem opadów na znacznym obszarze kraju był normalny, na 

Mazowszu i Lubelszczyźnie wilgotny a na Pomorzu Zachodnim poniżej normy wieloletniej. 

 

Rys 2. Miesięczna suma opadu atmosferycznego  w lutym 2011 i w wieloleciu 1971-2000. 
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 Miesiąc luty pod względem opadów na północy i północnym wschodzie był skrajnie 

wilgotny, w pasie dzielnic centralnych w normie a na południowym zachodzie i na południu 

skrajnie suchy. 

 
Rys 3a. Miesięczna suma opadu atmosferycznego  w marcu 2011 i w wieloleciu  1971-2000.  
 

 
 

Miesiąc marzec pod względem wielkości opadów atmosferycznych na południowym 

zachodzie i na zachodzie był normalny i lekko suchy, na pozostałym obszarze był bardzo 

suchy i skrajnie suchy. 

 

Rys 3b. Średnia miesięczna temperatura powietrza  w marcu 
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Rys 3c. Średnia miesięczna  temperatura powietrza  w marcu 2011 i w wieloleciu 1971-2000. 

 

Pod względem termicznym marzec na Pomorzu, Kujawach, w Wielkopolsce, na Warmii 

i Mazurach, Polesiu i na Podkarpaciu był w normie. Na pozostałym obszarze kraju był lekko 

ciepły i ciepły. 

 W wyniku ocieplenia następowało stopniowe rozmarzanie ornej warstwy gruntu, które 

pozwalało na rozpoczęcie prac polowych. Już 8 marca jeden z Plantatorów Cukrowni 

„Kluczewo” zdecydował się na siew buraków. 

Z dużym nasileniem siew buraków nastąpił w trzeciej dekadzie marca. Jednak z powodu 

opadów deszczu i zróżnicowania pogody w poszczególnych rejonach kraju siewy buraków 

przeciągnęły się do końca kwietnia.  

 

Warunki pogodowe w kwietniu.. 

 
Rys 4a. Miesięczna suma  opadu atmosferycznego w kwietniu 2011 i w wieloleciu 1971-2000.  
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W kwietniu pod względem wielkości opadów atmosferycznych na obszarze kraju było bardzo 

duże zróżnicowanie. 

W Polsce zachodniej kwiecień był suchy a lokalnie nawet bardzo suchy, gdzie opady nie 

przekraczały 20% normy wieloletniej. We wschodniej połowie kraju opady miesięczne były 

na poziomie normy wieloletniej. 

Największe opady były na Górnym Śląsku i w Zachodniej Małopolsce. 

 Uwilgotnienie wierzchniej warstwy gruntu na przeważającym obszarze kraju 

zabezpieczało potrzeby wodne roślin. 

 

Rys 4b. Średnia miesięczna temp. powietrza w kwietniu 2011 i w wieloleciu 1971 – 2000. 

 

Pod względem temperatury kwiecień został sklasyfikowany jako anomalnie ciepły, jedynie na 

Wybrzeżu Wschodnim jako bardzo ciepły. 

 Rozpoczęte w III dekadzie marca siewy buraków były kontynuowane praktycznie do 

końca kwietnia. 

Ich przebieg był uzależniony od lokalnych warunków pogodowych. Cukrownie grupy 

Nordzucker zakończyły siewy już 22 kwietnia. Pierwsze wschody pojawiły się 9 kwietnia. 
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Warunki pogodowe w maju. 

 
Rys 5a. Średnia  miesięczna  temperatura powietrza w maju 2011 i w wieloleciu 1971-2000. 

  

Maj pod względem termicznym sklasyfikowany został jako lekko ciepły i ciepły. 

Największe odchylenie od normy wieloletniej zanotowano na Ziemi Lubuskiej. W Gorzowie 

Wielkopolskim i w Słubicach średnia miesięczna temperatura była wyższa od normy o 1,5oC. 

Właśnie w Słubicach średnia temperatura miesięczna była najwyższa – 14,9oC. 

Najniższą minimalną temperaturę powietrza zanotowano 4.V w Toruniu (-7,2oC a przy 

gruncie aż -11,1oC). 

 
Rys 5b. Miesięczna suma opadu atmosferycznego w maju 2011 i w wieloleciu 1971-2000. 
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Pod względem opadów maj był bardzo zróżnicowany. 

Na Ziemi Lubuskiej i na Kujawach był bardzo suchy, a w Wielkopolsce skrajnie suchy. Sumy 

opadów miesięcznych stanowiły 30 do 70% normy wieloletniej. 

Na północnym wschodzie kraju, Pomorzu Zachodnim i w Beskidzie Śląskim miesięczna 

suma opadów była wyższa od normy wieloletniej o 10-20%. 

Najmniejsza suma opadów zanotowana była w Poznaniu – zaledwie 10,1 mm co stanowiło 

21,5% normy. 

  

Warunki pogodowe w czerwcu. 

 

Czerwiec 2011 roku charakteryzował się dynamicznymi zmianami pogody. 

 Pod względem temperatury czerwiec prawie w całej Polsce był ciepły a lokalnie na  

Dolnym Śląsku, w Wielkopolsce i Środkowym Mazowszu jako anomalnie ciepły. 

 
Rys 6a. Średnia miesięczna temperatura powietrza w czerwcu 2011 i w wieloleciu 1971-2000. 

 

Średnia miesięczna temperatura w Poznaniu i we Wrocławiu była wyższa o 2,6oC od normy 

wieloletniej. Najwyższa średnia miesięczna temperatura 19,0oC była w Warszawie. 

Lokalnie najwyższą temperaturę odnotowano 6.VI w Słubicach 32,4oC. 

 
 Pod względem opadów podobnie jak temperatury czerwiec w poszczególnych 

regionach kraju był bardzo zróżnicowany. 
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Rys 6b. Miesięczna suma  opadu atmosferycznego w czerwcu 2011 i w wieloleciu 1971-2000. 
 

 

 W Wielkopolsce, na Pomorzu i Podkarpaciu czerwiec był w normie, na 

Lubelszczyźnie i Kujawach był wilgotny i skrajnie wilgotny. Na pozostałym obszarze suchy 

a lokalnie na Mazowszu, w Małopolsce i Ziemi Lubuskiej skrajnie suchy. 

 Z wielkością opadów i dni pochmurnych związane było usłonecznienie. Najdłużej 

słońce świeciło nad Warmią – 362 godz., na drugim miejscu Koszalin z 340,2 godzinami. 

Najmniejsza suma godzin ze słońcem była w Katowicach 224,9 i Jeleniej Górze – 240,9 godz. 

 

Warunki pogodowe w lipcu. 

 
Rys 7a. Średnia miesięczna temperatura powietrza w lipcu 2011 i w wieloleciu 1971-2000. 
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Lipiec pod względem termicznym na przeważającym obszarze kraju był w normie. 

Jedynie na Górnym Śląsku i Opolszczyźnie był nieznacznie poniżej normy. Natomiast 

w Polsce północno-wschodniej powyżej normy wieloletniej.  

 
Rys 7b. Miesięczna suma opadu atmosferycznego w lipcu 2011 i w wieloleciu  1971-2000. 

 

Pod względem ilości opadów na większości obszaru kraju lipiec był skrajnie wilgotny. 

Największa miesięczna suma opadów została zanotowana w Sandomierzu – aż 382,9 mm co 

stanowiło 482% normy wieloletniej. 

Przekroczenie normy wieloletniej wynosiło od 123% w Koszalinie do 298% w Kielcach. 

Zapotrzebowanie plantacji buraków na wodę wynika z tempa wzrostu biomasy liści 

a jednocześnie ją warunkuje. Stan krytyczny ujawnia się w miesiącach letnich. Sumaryczne 

zapotrzebowanie plantacji w wodę w tym okresie wynosi około 230 mm. W roku 2011 obfite 

opady deszczu w lipcu zapewniły doskonałe warunki wzrostu buraków. 

 Intensywne opady deszczu w lipcu uzupełniły niedobory wilgoci wierzchniej warstwy 

gleby. Na znacznym obszarze kraju wystąpiły nadmiary wody na polach, obserwowano 

podtopienia i zalania użytków zielonych. 

 Częste opady powodowały znaczne utrudnienia we właściwej pielęgnacji plantacji, 

a sprzyjały bujnemu rozwojowi chwastów. 

 

 Konsekwencją dużej ilości opadów i dni z opadami usłonecznienie w lipcu było 

bardzo małe od 152 w Mławie do 202,1 godz. w miesiącu  w Rzeszowie. 
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Warunki pogodowe w sierpniu. 

 

Rys 8a. Miesięczna suma opadu atmosferycznego w sierpniu 2011 i w wieloleciu 1971-2000. 

  

Po obfitych opadach w lipcu, w całym kraju miesiąc sierpień był bardzo 

zróżnicowany. Na przeważającym obszarze kraju był suchy i bardzo suchy a skrajnie suchy 

w rejonie Lublina, Sandomierza, Tarnowa, Rzeszowa i Słubic. W Sandomierzu w lipcu 

spadło 382,9 mm a w sierpniu tylko 17,8 mm. 

 Duże opady wystąpiły na Pomorzu, Warmii i Mazurach i Suwalszczyźnie a także 

północnej Wielkopolsce i miejscami na Dolnym Śląsku. 

Maksymalną biomasę liści buraki osiągają w drugiej połowie czwartego miesiąca wegetacji, 

który w optymalnych warunkach przypada na pierwszą dekadę sierpnia i wtedy jest 

największe zapotrzebowanie na wodę. Bardzo duże opady w lipcu zapewniły zasoby wody 

w glebie nawet w rejonach, w których w sierpniu spadło mało deszczu. 

 Zróżnicowanie opadów w poszczególnych regionach w kraju w konsekwencji 

przyniosło zróżnicowanie w usłonecznieniu liczonym sumą godzin ze słońcem od 204,4 godz. 

w Szczecinie do 301,9 w Rzeszowie. 
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Rys 8b. Średnia miesięczna temp.  powietrza w sierpniu 2011 i w wieloleciu  1971-2000. 

 

Pod względem termicznym sierpień na przeważającym obszarze kraju był lekko ciepły 

a miejscami na północy w normie. Najcieplej było w rejonie Tarnowa. 

 

 

Warunki pogodowe we wrześniu. 

 
Rys 9a. Średnia miesięczna temp.  powietrza we wrześniu 2011 i w wieloleciu 1971-2000. 
 

 
 
 Wrzesień pod względem termicznym na przeważającym obszarze kraju był bardzo 

ciepły i anomalnie ciepły tylko na krańcach północno-zachodnich ciepły. 

W Bielsku-Białej  5.IX zanotowano 31,5oC. 
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Rys 9b. Miesięczna suma opadu atm. we wrześniu 2011  i w wieloleciu 1971-2000. 
 

  

Pod względem ilości opadów atmosferycznych wrzesień był bardzo zróżnicowany. 

W centrum i na wschodzie kraju był skrajnie suchy – w Kozienicach 2,9 mm. Natomiast był 

skrajnie wilgotny na Nizinie Szczecińskiej i Ziemi Lubuskiej oraz w Kotlinie Kłodzkiej. 

 Mała ilość dni z opadami zapewniła duże usłonecznienie, które sprzyjało wzrostowi 

zawartości cukru w burakach. 

Warunki pogodowe sprzyjały zbiorowi buraków. 

Cukrownie Gostyń, Miejska Górka i  Środa przerób buraków rozpoczęły już 8.IX. Pozostałe 

cukrownie zostały uruchomione do 7.X. 

 

Warunki pogodowe w październiku. 

 
Rys 10a. Miesięczna  suma opadu atm.  w październiku 2011 i w wieloleciu 1971-2000. 
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 Październik był kolejnym po sierpniu i wrześniu miesiącem z małą ilością opadów, 

które wystąpiły w I dekadzie na Pomorzu Zachodnim, Śląsku i Podkarpaciu. 

Na większości obszaru Polski był bardzo suchy a na północnym-wschodzie i w centrum 

skrajnie suchy. 

Pogoda bez opadów przy dużym usłonecznieniu sprzyjała przyrostowi zawartości cukru 

w burakach i niezakłóconemu zbiorowi buraków. 

 
Rys 10b. Średnia miesięczna temperatura powietrza  w październiku. 

 
Rys 10c. Średnia miesięczna temp. powietrza w październiku 2011 i w wieloleciu 1971-2000. 
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 Pod względem termicznym październik na przeważającym obszarze kraju w normie 

lub powyżej normy. 4.X w Opolu zanotowano temperaturę 25,7oC. W całym kraju 

maksymalna temperatura przekraczała 20oC a minimalna od -0,6 w Poznaniu 

do -6,0 w Białymstoku. 

Nieznacznie poniżej normy była jedynie lokalnie na Podlasiu, Mazowszu, Lubelszczyźnie 

i Podkarpaciu. 

 Wielkość opadów atmosferycznych i ich rozłożenie w poszczególnych miesiącach 

okresu wegetacji bardzo dobrze pokazują hydrogramy przepływu wód w naszych dwu 

największych rzekach – Wiśle i Odrze w latach 2010, 2011 i 2012. Rok hydrologiczny 2012 

rozpoczął się już 1 listopada 2011 a skończy się 31 października 2012 r. 

 

Rys 10d. Hydrogramy przepływu w latach 2010-2012 na Wiśle w Warszawie. 

 
 
Rys 10e. Hydrogramy przepływu w latach 2010-2012 na Odrze w Nowej Soli. 
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Hydrogramy przepływu wód w Wiśle i Odrze w latach 2010 i 2011 pokazują jak 

bardzo różna była sytuacja hydrologiczna w tych latach w zależności od nasilenia opadów 

deszczu w poszczególnych okresach. 

W roku 2010 mieliśmy ogromne powodzie  w maju i czerwcu a także w sierpniu i wrześniu 

w dorzeczu Wisły i nieco mniejsze w dorzeczu Odry. 

W okresie powodzi jak widać na wykresach przepływy wody w Wiśle były 10-krotnie 

większe od średnich rocznych. 

 W roku 2011 widać systematyczne zmniejszanie się przepływu wody w obydwu 

rzekach od kwietnia po spływie wód z topniejącego śniegu aż do końca czerwca. Był to 

skutek małych opadów deszczu od marca do czerwca, znacznie mniejszy od normy 

w wieloleciu: marzec – 58,6%; kwiecień – 73,9%; maj – 90%; czerwiec – 85,8%. 

W lipcu bardzo obfite opady deszczu stanowiły średnio aż 236% miesięcznej normy 

wieloletniej. 

To wystarczyło aby suma miesięcznych opadów deszczu w okresie wegetacji buraków od 

kwietnia do października była o 28,7 mm t.j. o 7,8% większa od normy wieloletniej.. 

 
Tab. 2. Suma miesięcznych opadów atmosferycznych od maja do października.  
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Rys. 11a. Średnie miesięcznych opadów atmosferycznych od maja do października.  
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Rys. 11b. Średnie sum rocznych opadów atmosferycznych od maja do października 

w latach 2005-2011 i w wieloleciu 
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Uwzględniając potrzeby wodne rosnących buraków i rozkład nasilenia opadów 

w okresie wegetacji okazał się on optymalnym dla przyrostu masy i zawartości cukru 

w burakach. 
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Tab. 3. Suma miesięcznych ilości godzin ze słońcem od maja do października. 

 

 
 
Rys. 12a. Średnie miesięcznych ilości godzin ze słońcem od maja do października.  
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Rys. 12b. Średnie sum rocznych ilości godzin ze słońcem od maja do października 

 w latach 2005-2011  i w wieloleciu.  
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Słoneczna pogoda w sierpniu, wrześniu i październiku sprzyjała przyrostowi zawartości cukru 

w burakach i ich bardzo wysokiej jakości technologicznej. 

Usłonecznienie  mierzone sumą ilości godzin ze słońcem średnie dla omawianych regionów 

było o prawie 200 godzin  większe jak w wieloleciu. 

 

 

Tab. 4. Suma średnich temperatur  powietrza w miesiącach od kwietnia do października. 
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Rys. 13a. Średnie miesięcznych temperatur powietrza  od kwietnia  do października.  
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Rys. 13b. Średnie sum rocznych temperatur powietrza od kwietnia do października w latach 

2005-2011  i w wieloleciu. 

93,4

102,5

96,6
99,4 99,3 100,8

105,9

99,3

86,0
88,0
90,0
92,0
94,0
96,0
98,0

100,0
102,0
104,0
106,0
108,0

1971-
2000

2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 

 

  

 W korelacji z dużym usłonecznieniem suma średnich miesięcznych 

temperatur powietrza była wyższa od normy wieloletniej o 9,1oC to jest o 9,7%. 

Słoneczna bezdeszczowa pogoda sprzyjała dobremu stanowi zdrowotnemu liści buraków a to 

przyrostowi masy korzeni i zawartości w nich cukru. 
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Warunki pogodowe w listopadzie. 

 

Rys 14a. Miesięczna suma opadu atm. w listopadzie 2011  i w wieloleciu 1971-2000. 

 

 Listopad był kolejnym czwartym miesiącem z bardzo małą ilością opadów. W całym 

kraju był skrajnie suchy. Najwyższa miesięczna suma opadów została zanotowana 

w Suwałkach – 20,6 mm co stanowiło 45,3% normy wieloletniej. Na wielu stacjach 

meteorologicznych w kraju nie zanotowano opadów lub jedynie ich śladowe ilości. 

 
Rys 14b. Średnia miesięczna temp. powietrza w listopadzie 2011 i w wieloleciu 1971-2000. 
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Pod względem termicznym listopad na przeważającym obszarze kraju został oceniony 

jako normalny, jedynie na północy jako lekko ciepły a na południu – lekko chłodny. 

 W listopadzie warunki meteorologiczne tak pod względem termicznym i opadów były 

bardzo dogodne do dokończenia zbioru buraków. 

Była to rekompensata matki natury za koszmar zbioru buraków w 2010 roku. 

 

Warunki pogodowe w grudniu. 

Rys 15a. Średnia miesięczna temperatura powietrza  w grudniu. 

 
Rys 15b. Średnia miesięczna temp. powietrza w grudniu 2011 i w wieloleciu 1971-2000. 
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Rys 15c. Miesięczna suma opadu atmosferycznego w grudniu. 

 
 
Rys 15d. Miesięczna suma opadu atmosferycznego w grudniu 2011 i w wieloleciu 1971-2000. 

 

Tab. 5. Pokrywa śnieżna z 31 XII 2011. 
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O tym jak warunki pogodowe w okresie wegetacji i zbioru przełożyły się na wartość 

technologiczną buraków i wyniki techniczno-produkcyjne w porównaniu z poprzednimi 

latami będzie widać z porównania wyników 18 cukrowni w 2011 roku i w ostatnich 10 latach. 

 

Wyniki techniczno-produkcyjne. 

 

Tab. 6. Dane surowcowe, plony buraków w latach 2006 - 2011. 

 

 

W 2011 roku 35 878 plantatorów uprawiało w Polsce buraki  na powierzchni 196 257 ha. 

Ilość plantatorów w stosunku do roku 2010 zmniejszyła się o 2340. Powierzchnia uprawy 

buraków zwiększyła się tylko o 664 ha. Średnia powierzchnia plantacji wynosiła 5,5 ha 

i wahała się od 3,3 ha w Dobrzelinie do 17,8 ha w Kluczewie. 
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W skali kraju osiągnięty został rekordowy w historii polskiego cukrownictwa średni 

plon buraków wynoszący 59,1 t/ha. Zróżnicowanie plonów w poszczególnych cukrowniach 

jest duże i waha się od 50,6 t/ha w Krasnymstawie do 74,0 t/ha w Cerekwi. 

Różnica 23,4 t/ha to ponad 46% wielkości plonu jaki osiągnięty został w Cukrowni 

„Krasnystaw”. 

  

Przyczyną tak dużych różnic w plonach była odmienność warunków pogodowych\ 

w poszczególnych regionach kraju i w cukrowniach, decydujące o terminie siewu a tym 

samym o okresie wegetacji i warunkach wegetacji buraków. Warunki glebowe i agrotechnika 

nie zmieniły się. 

 

Widać to było na mapach opadów atmosferycznych i temperatur powietrza, które 

prezentowałem i omawiałem wcześniej. 

 Zebrane w 2011 buraki charakteryzowały się bardzo wysoką wartością 

technologiczną, którą najlepiej określają czystości soku dyfuzyjnego i soku gęstego. 

 

Tab. 7.   Czystość soku dyfuzyjnego i gęstego 

 

  

Tak wysokie rekordowe czystości soku gęstego przy relatywnie długim okresie 

przechowywania buraków były ogromnym zaskoczeniem. 

 Wysokie plony buraków i wartość technologiczna dały rekordowe w historii polskiego 

cukrownictwa plony technologiczne cukru. 
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Tab. 8. Plon technologiczny cukru. 

 

  

 Przy średnim w kraju plonie technologicznym cukru wynoszącym 9,61 t/ha 

w cukrowniach wahały się w zakresie od 8,09 w Krasnymstawie do 11,83 w Cerekwi. 

 

Należy podkreślić, że o tak wysokim plonie technologicznym zadecydowały rekordowe plony 

buraków. Wydajności cukru z buraków wyższe od osiągniętych w 2011 mieliśmy bowiem 

wcześniej w roku 2004 – 16,22% nb. w 2005 – 17,29% nb. 
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Tab. 9. Podstawowe dane techniczno-produkcyjne. 

 
Uwaga: Średni przerób dobowy w Spółkach i ogółem stanowi iloraz ilości przerobionych buraków podzielony  
              przez sumę średnich przerobów dobowych 
 

 Kampanię cukrowniczą 2011/12 rozpoczęły Cukrownie Gostyń, Miejska Górka i 

Środa 8 września 2011 roku a zakończyły 5 lutego 2012 roku. Cukrownie Cerekiew, Strzelin i 

Świdnica. 

Czas trwania krojenia buraków w cukrowniach wynosił od 80 dób w Strzyżowie 

do 148 dób w Strzelinie. 

Gdyby wszystkie cukrownie w kraju jednakowo długo pracowały przy osiągniętych 

średnich przerobach dobowych to krojenie buraków trwałoby średnio 107,4 dób. 

 Wszystkie cukrownie przerobiły łącznie 11 605,6 tys. ton  buraków, 

 to jest o 1 946 tys. ton więcej jak w 2010 r. 

 



Wyniki techniczno-produkcyjne polskich cukrowni w kampanii cukrowniczej 2011/2012                                    Strona: 28 z 34 

 
Suma średnich przerobów dobowych określająca zdolność przerobową cukrowni 

wyniosła 108 097 ton buraków w ciągu doby. Jest ona większa od osiągniętej w kampanii 

2010/11 o 9 537  ton. Wynika to głównie z bardzo trudnych warunków zbioru i przerobu 

buraków w końcowym okresie kampanii 2010/11. 

Oczywiście przyczyniły się do tego również modernizacja i rozbudowa potencjału 

przerobowego cukrowni. 

 Wydajność cukru 16,21% nb. jest największa w okresie ostatnich 6 latach. 

 Wysokie plony buraków dające dużą masę do przerobu i wysoka wydajność cukru 

pozwoliły na wyprodukowanie rekordowych ilości cukru w poszczególnych cukrowniach 

i ogólną ilość 1 881,2 tys. ton. 

 

Tab. 10.  Produkcja cukru. 

 

 

 Produkcja cukru w 10 cukrowniach była większa od 100 tys. ton. Średnia produkcja 

jednej cukrowni wyniosła 104,5 tys. ton przy osiągniętej w cukrowniach od 45 tys. ton 

w Strzyżowie do 186,8 tys. ton w Glinojecku. 

Największy przyrost produkcji osiągnęła Cukrownia „Strzelin”, podobnie jak rok wcześniej. 
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Tab. 11. Zbiorcze dane z kampanii 2011/12. 

 

 

Tab. 12.  Kwoty i wykonanie produkcji cukru. 

 

 
 
Rys. 16. Udział producentów w produkcji cukru. 
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Wyniki techniczno produkcyjne osiągnięte w latach 2001 – 2011 pokazuje Tab. 13 

 

Tab. 13. Dane techniczno-produkcyjne w latach 2001-2011. 

 

 

  

Rys 17. Powierzchnia uprawy buraków w latach 2001-2011. 
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Rys 18.  Plon buraków. 

 

 

 

Rys 19. Ilość przerobionych buraków. 
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Rys 20.  Średni czas przerobu buraków. 

 

 

 

Rys 21.  Suma średnich przerobów buraków. 
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Rys 22.  Średnia wydajność cukru. 

 

 

 

Rys 23.  Średni plon technologiczny cukru. 
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Rys 24.  Produkcja cukru. 

 

 

Rys 25.  Średnia produkcja cukru na 1 cukrownię. 

 

 

 Osiągnięte w minionej kampanii wyniki pokazują, że 18 obecnie czynnych cukrowni 

w Polsce są w stanie wyprodukować cukier w ilości pokrywającej potrzeby rynku 

wewnętrznego i nadwyżkę przekraczającą 200 tys. ton. 

 Kończąc rok temu podsumowanie trudnej kampanii 2010/11 powiedziałem: „Miejmy 

nadzieję, że rok 2011 będzie dla nas lepszy”. Nadzieja spełniła się. Kampania dzięki 

Opatrzności Bożej, pracy plantatorów i pracowników przemysłu cukrowniczego oraz firm 

współpracujących była bardzo dobra. 

Życzmy sobie aby następne były tak samo udane.   

      Dziękuję za uwagę … 


