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Wyniki techniczno-produkcyjne polskich cukrowni 

w kampanii cukrowniczej 2012/2013. 

 

 W dniu 26 stycznia 2013 r. Cukrownie ”Strzelin”, „Świdnica” jako ostatnie w kraju 

zakończyły kampanię cukrowniczą 2012/2013, rozpoczętą 04 września ubiegłego roku 

w Cukrowniach „Gostyń” i „ Środa”. Trwała ona 144 dni. 

Była to druga kolejna bardzo udana kampania. 

Osiągnięty został największy plon buraków w historii przemysłu cukrowniczego w Polsce. 

Widać to w zestawieniu danych z ostatnich 5 lat. 

 

Tab. 1. Plony buraków cukrowych w latach 2008 - 2012. 

               *) dane szacunkowe 
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 Dzięki rekordowo wysokim plonom buraków osiągnięty został też rekordowo 

wysoki plon technologiczny cukru.  Przekłada się wprost na zadowolenie plantatorów, którym 

cukrownia płaci za cukier w dostarczonych burakach. Na wysoki technologiczny plon cukru 

oprócz jego zawartości w burakach wpłynęła bardzo wysoka sprawność przerobu surowca 

w cukrowniach. 

Wysoką sprawność przerobu buraków cukrownie osiągnęły dzięki zrealizowanym 

inwestycjom w ramach rozbudowy potencjału przerobowego i modernizacji fabryk 

  

 Bardziej złożony jest problem surowca. Osiągnięty już został ogromny postęp 

w agrotechnice, nawożeniu, ochronie roślin przed chorobami i chwastami a także w jakości 

materiału siewnego oraz w technice zbioru i w przechowalnictwie buraków. 

Można byłoby spodziewać się stabilnych wysokich plonów. 

  

 Analizując i oceniając wyniki osiągane przez cukrownie w poszczególnych 

latach widzimy ich zmienność, często w dużym zakresie. Zmienność ta jest następstwem 

zmian w plonowaniu i wartości technologicznej oraz warunków przechowywania surowca. 

 Przyczyną tych zmienności są warunki pogodowe panujące w poszczególnych 

latach, nie tylko w okresie siewu, wegetacji, zbioru i w przechowalnictwie ale również 

w okresie poprzedzającej zimy w zakresie wilgoci w glebie, która po niej  pozostanie. 

 Oswajamy się ze zjawiskiem ocieplenia klimatu i jego następstwami dla 

naszego przemysłu w szczególności. 

Najłatwiej odczuwalnym przez nas bezpośrednio czynnikiem pogody jest temperatura. Jednak 

czynnikiem najbardziej wpływającym bezpośrednio na rolnictwo, które zapewnia nam 

surowiec są zmiany w wielkości opadów atmosferycznych oraz ich rozłożenie w czasie 

wegetacji, różne w poszczególnych regionach kraju. 

 Dla pełniejszego obrazu warunków pogodowych w 2012 r., które zasadniczo 

wpłynęły na wielkość plonów i wartość technologiczną buraków przedstawiam podstawowe 

czynniki tj. temperaturę, wielkość opadów i usłonecznienie w poszczególnych miesiącach 

roku. 

Dane te uzyskaliśmy dzięki uprzejmości Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej 

w Warszawie. 

 O skali zmian w wielkości opadów atmosferycznych w poszczególnych latach 

i porach roku obrazowo pokazują hydrogramy przepływu wód w naszych największych 

rzekach Wiśle i Odrze w latach 2010-2012. 
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Rys. 1. Hydrogramy przepływu w latach 2010-2012 na Wiśle w Warszawie. 
 

 
 
 
 
 
Rys. 2. Hydrogramy przepływu w latach 2010-2012 na Odrze w Nowej Soli. 

 
  

 

 Przyczyna bardzo niskiego poziomu a tym samym i przepływu wody w rzekach 

w 2012 roku pojawiła się już jesienią 2011 r. Była nią bardzo mała ilość  opadów we 

wrześniu i październiku oraz praktycznie bezdeszczowy listopad 2011 roku. 
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Warunki pogodowe od stycznia do marca. 

Tab. 2. Miesięczna suma opadu atmosferycznego w styczniu 2012 i w wieloleciu 1971-2000.  

  

Po długim okresie niedoboru opadów w 2011 roku już od sierpnia do listopada 

w całym kraju oraz w grudniu poza częścią zachodnią, styczeń 2012 roku w Polsce był 

skrajnie wilgotny. W rejonie Poznania opady przekroczyły 260% normy wieloletniej 

a średnio w kraju 184%. 

 
Tab. 3. Miesięczna suma opadu atmosferycznego  w lutym 2012 i w wieloleciu 1971-2000. 

  

Luty pod względem opadów poza regionem południowym – Lublina, Kielc i Rzeszowa oraz 

Białegostoku był wilgotny, średnio ponad 126% normy wielolecia. 
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Tab. 4. Miesięczna suma opadu atmosferycznego  w marcu 2012 i w wieloleciu  1971-2000.  

 

Marzec pod względem opadów na przeważającym obszarze kraju był suchy 

a na zachodzie bardzo suchy a jedynie miejscami na wschodzie opady były bliskie normy. 

Warunki pogodowe zimą a szczególnie w styczniu i lutym 2012 r. były bardzo niekorzystne 

dla zimujących upraw rzepaku i zbóż z powodu małej pokrywy śnieżnej i dużych spadków 

temperatury poniżej -25oC. 

 

Rys. 3. Pokrywa śnieżna zimą 2012. 
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Pod względem termicznym marzec był lekko ciepły. 

 

Tab. 5. Średnia miesięczna  temperatura powietrza  w marcu 2012 i w wieloleciu 1971-2000. 

 

Średnia miesięczna temperatura była prawie o 2,2oC wyższa od wieloletniej. 

 

Tab. 6. Miesięczne średnie, maksymalne i minimalne temperatury powietrza w marcu. 

 

Pełniejszy obraz daje tabela Tab. 6 z podanymi temperaturami średnimi oraz maksymalnymi 

i minimalnymi a także temperatura powietrza przy gruncie. 

Już w pierwszych dniach marca przyszło ocieplenie z zachodu. 
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W Słubicach 1 marca zanotowano +9,3oC a 17 marca aż 22,4oC. 

 Wczesne ocieplenie pozwoliło na rozpoczęcie prac polowych i siewu buraków. 

W Cukrowniach Grupy Nordzucker pierwsze plantacje obsiane zostały już 19 marca. 

Podobnie było w Südzucker i Pfeifer & Langen a także w KSC. 

Niestety pod koniec miesiąca nastąpiło załamanie pogody, spadły deszcze, ochłodziło się 

a nocami wystąpiły małe przygruntowe przymrozki. Zahamowało to siewy i przeciągnęły się 

one do 25 kwietnia. 

 

Warunki pogodowe w kwietniu.. 

 
Tab. 7. Miesięczna suma  opadu atmosferycznego w kwietniu 2012 i w wieloleciu 1971-2000.  

 

 

Kwiecień pod względem opadów na Pojezierzu Mazurskim i północy Mazowsza był 

bardzo wilgotny – powyżej 180% normy. Na pozostałym obszarze był wilgotny 

z przekroczeniem normy do 110%. Natomiast na południowym wschodzie 

oraz w Wielkopolsce, Ziemi Lubuskiej i na Śląsku opady były poniżej normy. 
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Tab. 8. Średnia miesięczna temp. powietrza w kwietniu 2012 i w wieloleciu 1971 – 2000. 
 

 

 

Pod względem temperatury prawie w całym kraju było ciepło i bardzo ciepło. 

Sprzyjało to wschodom buraków. Pierwsze wschody obserwowano już 9 kwietnia. 

 

 

Warunki pogodowe w maju. 

 
Tab. 9. Średnia  miesięczna  temperatura powietrza w maju 2012 i w wieloleciu 1971-2000. 
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Maj pod względem temperatury był bardzo ciepły. W całym kraju poza rejonem Białegostoku 

temperatura była powyżej normy wieloletniej. To już trzeci kolejny miesiąc ze średnią 

temperaturą wyższą od normy wieloletniej o ponad 1,5oC. 

 
Tab. 10. Miesięczna suma opadu atmosferycznego w maju 2012 i w wieloleciu 1971-2000. 

  

Opady deszczu w maju były bardzo zróżnicowane w poszczególnych regionach kraju. 

W Wielkopolsce, na Ziemi Lubuskiej oraz w rejonie Olsztyna opady były powyżej normy. 

Na Podlasiu, Warmii i Mazurach wielkość opadów była w normie. 

Na pozostałym obszarze kraju maj był suchy i skrajnie suchy. W Świnoujściu spadło tylko 

12,7 mm – 28,2% normy. 

  

Warunki pogodowe w czerwcu. 

 

W czerwcu pogoda była bardzo dynamiczna i zmienna. 

Występowały burze, lokalnie gwałtowne z nawałnicami z opadami deszczu i gradu.  

Wielkość opadów była bardzo zróżnicowana na obszarze kraju. 
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Tab. 11. Miesięczna suma  opadu atmosferycznego w czerwcu 2012 i w wieloleciu 1971-2000. 
 

 

Suma opadu atmosferycznego w czerwcu na Ziemi Lubuskiej, w Wielkopolsce, na Kujawach, 

w Zatoce Gdańskiej, na Warmii i Mazurach, Podlasiu, wschodnim Mazowszu, na 

Podkarpaciu i w Małopolsce  była większa o 40 do 74% od normy wieloletniej. 

 Natomiast w rejonie Szczecina, na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie i na południu 

Mazowsza czerwiec był suchy 70-75% normy. 

 Czerwcowe opady uzupełniały niedobory wilgoci w glebie spowodowane małą ilością 

opadów deszczu od marca. do maja. 

 
Tab. 12. Średnia miesięczna temperatura powietrza w czerwcu 2012 i w wieloleciu 
 1971-2000. 
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Pod względem termicznym czerwiec był chłodniejszy od normy w rejonach  gdzie wystąpiły 

opady deszczu. 

Natomiast na południu temperatura była wyższa od normy wieloletniej. 

 

Warunki pogodowe w lipcu. 

 
Tab. 13. Miesięczna suma opadu atmosferycznego w lipcu 2012 i w wieloleciu  1971-2000. 
 

 
  Wielkość opadu deszczu w lipcu była znacznie zróżnicowana na obszarze kraju. 

Na północy i zachodzie kraju lipiec był bardzo wilgotny. Na Podlasiu, Warmii i Mazurach był 

wilgotny a na pozostałym obszarze, suchy, poniżej 80% normy. 

 
Tab. 14. Średnia miesięczna temperatura powietrza w lipcu 2012 i w wieloleciu 1971-2000. 
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Mimo obfitych opadów deszczu w północnej i zachodniej części kraju lipcowa 

temperatura powietrza w Polsce była średnio o 2oC wyższa od wielolecia a w Lublinie 

i Rzeszowie aż o 3,5oC. Bardzo wyraźny był układ strefowy od północnego zachodu 

do południowego wschodu w korelacji z opadami deszczu. 

 

Tab. 15. Usłonecznienie - suma godzin ze słońcem w lipcu 2012 i w wieloleciu. 

 

 Wyższa jak w wieloleciu średnia temperatura była w korelacji z usłonecznieniem 

większym średnio o 39 godzin w miesiącu. Stwarzało to korzystne warunki dla przyrostu 

masy buraków. 

 

Warunki pogodowe w sierpniu. 

 

Tab. 16. Miesięczna suma opadu atmosferycznego w sierpniu 2012 i w wieloleciu 1971-2000. 
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Ilości opadów deszczu we wrześniu na obszarze kraju było bardzo zróżnicowane. 

 Na Pojezierzu Pomorskim, Ziemi Lubuskiej, Podlasiu i na Lubelszczyźnie miesiąc był 

bardzo wilgotny. 

 Wschodnie i zachodnie obszary kraju w układzie pionowym znalazły się w strefie 

opadów na poziomie normy wieloletniej i powyżej. Część środkowa kraju była w strefie 

opadów poniżej normy. 

 

Tab. 17. Średnia miesięczna temp.  powietrza w sierpniu 2012 i w wieloleciu  1971-2000. 

 

Na obszarze całego kraju średnia miesięczna temperatura powietrza była wyższa od normy. 

Najcieplej było w środkowej i południowej części Polski. 

 

Tab. 18. Usłonecznienie - suma godzin ze słońcem w sierpniu 2012 i w wieloleciu. 
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Usłonecznienie w sierpniu podobnie jak w lipcu na obszarze prawie całego kraju było 

większe jak w wieloleciu. Znalazło to odbicie w wyższej jak w wieloleciu temperaturze 

powietrza. 

 

 

Warunki pogodowe we wrześniu. 

 
Tab. 19. Miesięczna suma opadu atm. we wrześniu 2012  i w wieloleciu 1971-2000. 

 

 

 W całym kraju ilość opadów była znacznie mniejsza od normy wieloletniej. Najmniej 

opadów było w rejonie Poznania – 22,2 mm a najwięcej w rejonie Opola 53,8 mm. 

 W dniu 18 września zanotowano najmniejszą wielkość przepływu wody w Wiśle 

w Warszawie, zaledwie 171 m3/sek. Minimum odnotowano 8 grudnia 1959 roku – tylko 

108 m3/sek. 
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Tab. 20. Średnia miesięczna temp.  powietrza we wrześniu 2012 i w wieloleciu 1971-2000. 

 
 
 
Z małą ilością opadów korelowało usłonecznienie i temperatura powietrza. W całym kraju 

temperatura powietrza była wyższa od normy od 0,9oC w Toruniu do 1,8oC w Lublinie, 

średnio 1,3oC. 

 

Tab. 21. Usłonecznienie - suma godzin ze słońcem we wrześniu 2012 i w wieloleciu. 

 

Przy małej ilości opadów deszczu we wrześniu pogoda była bardzo słoneczna. 

W całym kraju usłonecznienie było powyżej normy wieloletniej. Sprzyjało to 

przyrostowi masy i zawartości cukru w korzeniach buraków. 
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Warunki pogodowe w październiku. 

 
Tab. 22. Miesięczna  suma opadu atm.  w październiku 2012 i w wieloleciu 1971-2000. 
 

 
Cały październik to okres intensywnych wykopków buraków. 

Wtedy dla sprawności zbioru ważna jest ilość opadów atmosferycznych, praktycznie 

deszczu, chociaż bywały lata z opadami śniegu. 

 

Październik był miesiącem obfitych deszczów w całej południowo wschodniej Polsce 

a szczególnie w rejonie Kielc, Lublina i Rzeszowa, gdzie opady przekroczyły 200% normy. 

W rejonie Kujaw, w Wielkopolsce po Dolny Śląsk opady były poniżej normy 

a na Ziemi Lubuskiej było sucho. W rejonie Zielonej Góry opady były 5-krotnie mniejsze jak 

w Kieleckiem. 

 
Tab. 23. Średnia miesięczna temp. powietrza w październiku 2012 i w wieloleciu 1971-2000. 
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Pod względem termicznym średnie temperatury powietrza były praktycznie na 

poziomie normy wieloletniej z minimalnymi różnicami. 

 
 
Tab. 24. Miesięczne średnie, maksymalne i minimalne temperatury powietrza w październiku  

. 

Pełniejszy obraz temperatur powietrza podaje tabela  Tab. 24 z wielkościami 

maksymalnymi i minimalnymi oraz temperaturami przy gruncie oraz gruntu. 

Temperatura maksymalna powietrza wynosiła aż 23,7oC w Opolu a minimalna 

 -10,4oC w Białymstoku, a przy gruncie -14,3oC. 

Ilość dni z temperaturami ujemnymi przy gruncie wahała się od 5 w Opolu i Kielcach 

do 12 w rejonie Białegostoku. 

 
Tab. 25. Usłonecznienie - suma godzin ze słońcem w październiku 2012 i w wieloleciu. 
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Mimo sporych opadów deszczu usłonecznienie w październiku było większe jak 

w wieloleciu średnio prawie o 14 godzin. 

Tylko w rejonie Białegostoku ilość godzin ze słońcem była znacząco mniejsza. 

 
 W październiku przybliżają się do końca zbiory buraków tym samym kończy się okres 

wegetacji i od połowy miesiąca zaczyna się przechowalnictwo. 

 Dla oceny warunków pogodowych w okresie wegetacji w ostatnim roku pomocne jest 

porównanie z latami poprzednimi w miesiącach od maja do października. 

 
Tab. 26. Suma miesięcznych opadów atmosferycznych od maja do października.  

 

 
 
Tab. 27.  Sumy średnich rocznych opadów atmosferycznych  od maja do października oraz 

plony buraków i plony technologiczne cukru w latach 2005-2012. 
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Rys. 4.  Sumy średnich rocznych opadów atmosferycznych  od maja do października oraz 

plony buraków  w latach 2005-2012. 

 
 
 
 Tabela 27 i  Rys. 4 sumy średnich rocznych opadów atmosferycznych  od maja do 

października oraz średnich plonów buraków  w latach 2005-2012 pokazują, że nie ma prostej 

zależności pomiędzy wielkością opadów w tym okresie i plonami buraków. Dobrze to widać 

w ostatnich trzech latach. 

 Twierdzenie o braku prostej zależności pomiędzy wielkością opadów w okresie 

wegetacji buraków jest prawdziwe, jeżeli nie uwzględniamy charakteru tych opadów tj. czy 

były to opady spokojne czy burzowe. 

Ważne jest ile wody z opadów pozostaje w glebie. 

Pomocne jest przypomnienie hydrogramów przepływu wód w Wiśle i Odrze 

w latach 2010-2012 przedstawionych na Rys. 1 i Rys. 2. 

 
 W roku 2010 opady deszczu miały charakter burzowy z ulewami. Dużo wody 

spływało gwałtownie z pól do miejsc niżej położonych i do odpływów rzecznych. 

Pamiętamy o groźnych powodziach w tym roku. 

 W roku 2011 również widoczne są piki na wykresach ale znacznie mniejsze. Inaczej 

wygląda na wykresie linia oznaczająca przepływ w 2012 roku. 
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 Jeżeli porównamy dane z lat 2009 i 2007 oraz 2008 i 2006 to widać, że przy 

podobnych sumach opadów podobne były plony buraków oraz, że w latach większych 

opadów deszczu większe były plony. 

 

Rys. 5.  Sumy średnich rocznych opadów atmosferycznych  od maja do października oraz 

plony technologiczne cukru  w latach 2005-2012. 

 

 

 W latach 2010, 2008 i 2005 plon technologiczny cukru wynosił odpowiednio7,27; 

7,36; 7,27 i 7,31 t/ha. a więc prawie jednakowy a opady deszczu odpowiednio 524, 337, 336 

i 306 mm wody. 

 Z tego porównania wynika, że wielkość opadów atmosferycznych szczególnie 

w latach 2010 i 2005 nie była czynnikiem decydującym o wielkości plonu technologicznego 

cukru. 

 Decydujący wpływ miał charakter opadów i rozłożenie w czasie oraz usłonecznienie 

wpływające na zawartość cukru w burakach. 

 Powyższe porównania i wnioski pokazują jak bardzo trudno jest w miarę precyzyjnie 

planować kontraktację buraków dla określonej planowanej wielkości produkcji cukru do 

czego zmusza kwotowanie i rynek cukru. 

 Pokazują też jak bardzo trudne i odpowiedzialne decyzje muszą obecnie podejmować 

Zarządy Spółek Cukrowych o wielkości kontraktacji buraków po dwu kolejnych latach 

z bardzo dużą produkcją ponad kwotową. 
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 Wcześniej stwierdzono, że bardzo ważny jest rozkład opadów w całym okresie 

wegetacji. Potwierdzają to dane o opadach miesięcznych w ostatnich 3 latach. 

Suma miesięcznych opadów deszczu od maja do października w 2012 r. była prawie 

identyczna jak w wieloleciu, mniejsza tylko o 30 mm jak w 2011 r. i o 158 mm mniejsza od 

2010 roku, co stanowi aż 43%. Największa różnica w 2012 r. wystąpiła pomiędzy rejonem 

Szczecina i Olsztyna – 112 mm.  

 

Rys. 6. Średnie miesięcznych opadów atmosferycznych od maja do października 

 w latach 2010-2012 i w wieloleciu. 

 

  

Różnice lepiej widać na wykresie porównującym sumy opadów miesięcznych. 

  

Znając wielkość plonów i wartość technologiczną buraków z ostatnich 3 lat można się 

pokusić na stwierdzenie, że najkorzystniejszy rozkład wielkości opadów w poszczególnych 

latach i miesiącach był w roku 2012. W tym roku wielkość opadów w maju była około 10 mm 

wody mniejsza jak w wieloleciu. W czerwcu i lipcu opady deszczu stanowiły 112% i 118% 

normy. Miesiące sierpień – 87% a szczególnie wrzesień 66% były uboższe w opady od normy 

wieloletniej. 

Zapasy wody z czerwca i lipca wystarczyły do końca wegetacji buraków nawet przy 

mniejszych od normy opadach w sierpniu i wrześniu. 
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Tab. 28. Suma miesięcznych ilości godzin ze słońcem od maja do października. 

 

 
 
Rys. 7. Średnie sum rocznych ilości godzin ze słońcem od maja do października 

 w latach 2005-2012  i w wieloleciu. 

 

 
 
 W 2012 roku średnie usłonecznienie w wykazanych stacjach było większe o 134 godz. 

jak w wieloleciu ale mniejsze o 60 godz. jak w 2011 roku i większe o 111 godz. jak w 2010 

roku. 
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Rys. 8. Średnie miesięcznych ilości godzin ze słońcem od maja do października 

  w latach 2010-2012 i w wieloleciu. 

 

 

Z wykresów widać, że od lipca do października w 2012 roku usłonecznienie było 

większe jak w wieloleciu. 

Rok 2011 był najkorzystniejszy dla przyrostu zawartości cukru w okresie od sierpnia do 

października. W roku 2011 usłonecznienie w sierpniu, wrześniu i październiku było większe 

jak w roku 2012. Tym należy tłumaczyć większą wydajność cukru w kampanii 2011/12. 

  

Tab. 29.  Suma średnich miesięcznych temperatur  powietrza  od kwietnia do października. 
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Rys. 9. Średnie sum rocznych temperatur powietrza od kwietnia do października w latach 

2005-2012  i w wieloleciu. 

 

 

 Suma średnich miesięcznych temperatur od kwietnia do października w roku 

2012 była większa o 7,6oC jak w wieloleciu. Podobna, bo tylko o 1,5oC niższa była jak 

w 2011 r. ale o 4,4oC większa jak w roku 2010. 

 

Rys. 10. Średnie miesięcznych temperatur powietrza  od kwietnia  do października 

 w latach 2010-2012 i w wieloleciu. 

 

 

Czynnik temperatury był najkorzystniejszy w roku 2011. Od miesiąca kwietnia do 

października średnie temperatury były wyższe jak w wieloleciu. 
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Z porównania danych wynika, że wielkość opadów deszczu, usłonecznienie i temperatura 

powietrza dla plonowania i wartości technologicznej były bardzo korzystne zarówno w roku 

2011 jak i 2012. 

 

Okres przechowalnictwa buraków 

 

Warunki pogodowe w listopadzie. 

 
Tab. 30. Miesięczna suma opadu atm. w listopadzie 2012  i w wieloleciu 1971-2000. 

  

W listopadzie kończyły się wykopki buraków i tam gdzie jeszcze one trwały 

podstawowe znaczenie miały opady atmosferyczne. Pod tym względem występowało bardzo 

duże zróżnicowanie. 

Najwięcej opadów było w północno-zachodniej części kraju a szczególnie w Wielkopolsce 

i na Ziemi Lubuskiej. W pasie od Suwalszczyzny przez Kujawy po Dolny Śląsk oraz na 

Wybrzeżu Szczecińskim opady były na poziomie normy wieloletniej. 

 W kierunku południowo-wschodnim ilość opadów stopniowo zmniejszała się. 

W Rzeszowie było tylko 16 mm co stanowiło 45 % normy. 
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Tab. 31. Średnia miesięczna temp. powietrza w listopadzie 2012 i w wieloleciu 1971-2000. 

 

 

 Pod względem temperatury listopad był ciepły na obszarze całego kraju. Średnie 

temperatury na południowym wschodzie były wyższe o 3,1oC od normy wynoszącej 2,8oC. 

 

Warunki pogodowe w grudniu. 

 

Tab. 32. Średnia miesięczna temp. powietrza w grudniu 2012 i w wieloleciu 1971-2000. 

 
 Grudzień pod względem termicznym na zachodzie i południu Polski był lekko mroźny 

z temperaturami nie wiele poniżej normy -1,4oC. 
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Na pozostałym obszarze był mroźny z temperaturami znacznie poniżej normy -3,1oC. 

Średnio w kraju temperatura była niższa o 2,2oC jak w wieloleciu. 

Więcej można zobaczyć w tabeli  Tab. 33 z podanymi wielkościami temperatur minimalnymi 

i maksymalnymi. 

 

Tab. 33. Średnia miesięczna temperatura powietrza  w grudniu. 

 
 

 Najwyższe temperatury były w Zielonej Górze i we Wrocławiu +11,2oC. Natomiast 

najniższe temperatury wystąpiły w Białymstoku -23,3oC. Wszędzie spadki temperatury były 

poniżej -12oC. 

 W tak niskich temperaturach buraki przechowywane na polach plantatorów zostały 

porażone mrozem. 

 Skutki zmrożenia buraków odczuły dotkliwie cukrownie przerabiające buraki 

w styczniu po okresie ocieplenia i odtajania, gdzie doszło do rozwoju bakterii Leuconostoc 

mesenteroides produkujących dekstran. 

 Wystąpiły poważne kłopoty z filtracją soków szczególnie w cukrowniach stosujących 

tkaninowe filtry zagęszczające. 

Zawsze przy bardzo długich kampaniach należy się liczyć z trudnościami przerobu 

buraków zdegenerowanych w czasie przechowalnictwa w niesprzyjających warunkach 

znacznego ocieplenia po wcześniejszych mrozach. W takich sytuacjach coraz częściej 

cukrownie stosują drogi preparat enzymatyczny – dekstranaza, który znacznie poprawia 

filtrację soków i pozwala na w miarę normalny przerób buraków. 
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Wyniki techniczno-produkcyjne. 

 

Tab. 34. Dane surowcowe, plony buraków w latach 2008 - 2012. 

 

  *) dane szacunkowe 

 

 W tegorocznym referacie nie mogę przedstawić dokładnych podstawowych danych 

techniczno-produkcyjnych osiągniętych we wszystkich cukrowniach w Polsce. 

 

 Spowodowane jest to odmową Zarządu Südzucker Polska S.A. przekazania do STC 

wszystkich danych o które prosiliśmy. Były to te same dane, które otrzymywaliśmy w latach 

poprzednich i w tym roku otrzymaliśmy od pozostałych producentów cukru w Polsce. 
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Z Südzucker Polska S.A. otrzymaliśmy tylko dane o ilości plantatorów, wielkości 

plonów buraków,  terminach rozpoczęcia i zakończenia krojenia buraków oraz czystości soku 

dyfuzyjnego i gęstego. 

Wielkość areału plantacji podaję na podstawie ogólnodostępnych danych zawartych w prasie 

branżowej to jest „Burak cukrowy” nr 3/2012. 

 

 Z porównania wielkości plonów buraków uzyskanych w 2012 roku w pozostałych 

trzech Spółkach wynika, że są one większe jak w roku 2011. Z otrzymanych danych wynika, 

że plony buraków w cukrowniach Grupy Südzucker są na poziomie roku ubiegłego. 

W ubiegłym roku były one największe w kraju. 

 

 Natomiast z porównania wielkości plonów technologicznych cukru w trzech Spółkach 

wynika, że są one większe jak w roku 2011. 

Ponieważ średni plon buraków w Südzucker nie zmienił się, zakładam, że nie zmienił się też 

plon technologiczny cukru. Na podstawie wiadomego areału uprawy buraków i przyjętego 

plonu technologicznego cukru wyliczona została szacunkowa wielkość produkcji cukru, 

  

W roku 2012 buraki cukrowe uprawiało 35849 plantatorów na powierzchni prawie 

193 tys. ha. Jest to około 3,5 tys. ha mniej jak w 2011 roku. 

Średnia wielkość plantacji praktycznie nie zmieniła się i wyniosła 5,4 ha. 

 

Plony w poszczególnych cukrowniach były bardzo zróżnicowane od 50,0 t/ha w Cukrowni 

„Krasnystaw” do 79,7 t/ha w Cukrowni „Nakło”. 

 

 Tak duże zróżnicowanie plonów jest spowodowane przede wszystkim różnymi 

warunkami pogodowymi w okresie siewu i wegetacji buraków poszczególnych rejonach 

kraju.  Szczególnie duże różnice występowały w wielkości opadów i ich natężenie w różnych 

okresach. 

 Z zestawienia plonów wynika, że cukrownie położone na wschodzie Polski 

tj. „Krasnystaw”, „Strzyżów” i „Werbkowice” osiągnęły najniższe plony buraków. 

Także Cukrownia „Glinojeck” osiągnęła plon poniżej 60 t/ha. 

 

Średni plon w kraju wyniósł 63,6 t/ha. Jest to największy średni plon buraków w historii 

przemysłu cukrowniczego w Polsce, większy o 4,5 t/ha od osiągniętego w roku 2011. 
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Dzięki tak wysokim plonom zbiór buraków był większy o 670 tys. ton buraków przy 

areale uprawy mniejszym o 3,5 tys. ha. 

  

Tab. 35.   Czystość soku dyfuzyjnego i gęstego w roku 2011 i 2012. 

 

  

 

 Podstawowym parametrem określającym wartość technologiczną buraków są: 

czystości soków rzadkiego i gęstego. Czystości soku rzadkiego i gęstego były mniejsze od 

rekordowych osiągniętych w roku 2011. 

 

 W korelacji z wielkością plonów w burakach była zawartość w nich cukru od której 

zależy wydajność cukru. 

Obniżenie czystości soków znalazło swoje odbicie w zmniejszonej wydajności cukru 

z buraków. 

 Wielkość plonów buraków i wydajność z nich cukru zawiera plon technologiczny jako 

iloczyn tych parametrów. 
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Tab. 36.  Plon technologiczny cukru w latach 2008 – 2012. 

 

*) dane szacunkowe 

 

Plon technologiczny cukru w konsekwencji dużych różnic w plonach wydajności 

cukru był zróżnicowany w dużym zakresie od 7,51 t/ha w Cukrowni Krasnystaw” 

do 11,76 t/ha. w Cukrowni „Nakło”. 
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Tab. 37.  Podstawowe dane techniczno-produkcyjne. 

 

*) dane szacunkowe 

 

 

 Przerób buraków cukrowych w Polsce odbywał się w okresie od 4 września 2012 do 

26 stycznia 2013 r. tj. 144 dni. Czas trwania przerobu wahał się od 86 dób w Cukrowni 

„Strzyżów” do 139 dób w Cukrowniach „Gostyń” i  „ Środa”. 

Cukrownie przerobiły prawie 12 300 tys. ton buraków i wyprodukowały 1895 tys. ton cukru. 
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Tab. 38.  Produkcja cukru w latach 2008 – 2012. 

 

 W minionej kampanii ponad połowa cukrowni osiągnęły rekordową w swojej historii 

produkcję cukru. 

 

Cukrownia „Glinojeck” wyprodukowała ponad 190 tys. ton cukru. Średnio na jedną 

cukrownię przypada produkcja ponad 105 tys. ton cukru, tj. 5 razy więcej jak w 2001 roku 

i 2 razy więcej jak w 2005 roku. 

 

 Średnia wielkość produkcji w jednej cukrowni pokazuje jak duże zmiany zostały 

dokonane w polskim przemyśle cukrowniczym. 
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Tab. 39. Zbiorcze dane z kampanii 2012/13. 

 

*) dane szacunkowe 

 

Udział poszczególnych Spółek cukrowych w produkcji krajowej cukru zmienia się 

w niewielkim zakresie w zależności od wyników produkcyjnych cukrowni wchodzących 

w ich skład. 

 

Tab. 40.  Kwoty i wykonanie produkcji cukru. 

 

*) dane szacunkowe 

 
 
  Produkcja cukru w Polsce w 2012 roku jest większa o 489 ton od przyznanej 

kwoty wynoszącej 1405,6 tys. ton. 

Nadwyżka produkcji stanowi prawie 35% kwoty. 

 Poziom procentowej nadwyżki jest podobny do roku 2011. Rekordową nadwyżkę 

wykazała Spółka Nordzucker Polska S.A. prawie 65% wielkości kwoty. 
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Rys. 11. Udział producentów w produkcji cukru. 

 

 

Tab. 41. Dane techniczno-produkcyjne w latach 2001-2012. 
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Rys. 12. Powierzchnia uprawy buraków w latach 2001-2012. 

 

 

 

 

Rys. 13.  Plon buraków. 
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Rys. 14. Ilość przerobionych buraków. 

 

 

 

 

Rys. 15.  Średni czas przerobu buraków. 
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Rys. 16.  Suma średnich przerobów buraków. 

 

 

 

 

Rys. 17.  Średnia wydajność cukru. 
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Rys. 18.  Średni plon technologiczny cukru. 

 

 

 

 

Rys. 19.  Produkcja cukru. 
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Rys. 20.  Średnia produkcja cukru na 1 cukrownię. 

 

 

 

 Wykresy danych techniczno-produkcyjnych osiągniętych w latach 2001 – 2012 

obrazowo pokazują zmiany w polskim przemyśle cukrowniczym. 

 

 Większe relatywnie zmiany jak w polskim cukrownictwie zaszły w rolnictwie 

dostarczającym nam surowiec. 

Najlepiej świadczy o tym porównanie średniej wielkości plantacji i ilości plantatorów buraka 

cukrowego. 

 

Tab. 42. Średnia wielkość plantacji i ilość plantatorów buraka cukrowego 

 w latach 1986-2012. 
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Rys. 21. Średnia wielkość plantacji i ilość plantatorów buraka cukrowego 

 w latach 1986-2012. 

 

 

 

 Naszym plantatorom, pracownikom oraz firmom współpracującym z przemysłem 

cukrowniczym gratuluję rekordowych wyników. Życzę obyśmy za rok mogli cieszyć się tak  

dobrymi rezultatami.    

Dziękuję za uwagę … 

 


