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 Wprowadzenie 

 Wartość technologiczna buraków cukrowych 

 Wybrane czynniki agrotechniczne: 

 zasady prawidłowej agrotechniki 

 zależności 

 wyniki badań krajowych i zagranicznych 

 Kierunki zmian w agrotechnice buraka cukrowego 

 Podsumowanie 





Zniesienie kwot 
produkcji cukru 

Szansa i wyzwanie 
dla Polski 

 Wyzwaniem stojącym przed polskimi 

producentami buraków cukrowych 

pozostaje jednak najniższa 

wydajność plonu wśród największych 

unijnych producentów cukru. 



Wyzwanie 

Zwiększenie konkurencyjności 

polskiego przemysłu cukrowniczego, 

m. in. poprzez wzrost wydajności 

produkcji buraków cukrowych. 

CEL 

Plon buraków Plon cukru 

Wzrost t/ha 



Pośrednie czynniki 
plonotwórcze 

Bezpośredni czynnik 
plonotwórczy 

Gleba Środki produkcji, w tym 
narzędzia i maszyny rolnicze 

AGROTECHNIKA [gr. agrós „rola”, technikós ‘„ kunsztowny”], całokształt zabiegów 

stosowanych w technologii uprawy (…); przez przygotowanie dobrych warunków dla 

siewu, wschodów i wzrostu roślin, agrotechnika prowadzi do uzyskania obfitych 

plonów wysokiej jakości. [źródło: encyklopedia.pwn.pl] 

AGROTECHNIKA W PRODUKCJI BURAKÓW CUKROWYCH 
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Podstawowe zasady prawidłowej agrotechniki buraka cukrowego 

oraz wpływ czynników agrotechnicznych, które są elementem technologii 

produkcji są ogólnie znane.   

 Nowe rozwiązania techniczne i technologiczne 

 Nowe narzędzia z obszaru IT (Information Technology) 

Modyfikacje w procesach agrotechnicznych wywierają 

znaczący wpływ na ilość i jakość plonu. 

NOWOCZESNA AGROTECHNIKA 



WYMAGANIA STAWIANE NOWOCZESNEJ TECHNICE 

Uzasadnione ekonomicznie  

Nowe rozwiązania 

techniczne i 

technologiczne w 

zakresie produkcji 

buraków cukrowych 

Ograniczenie nakładów bez 

zmniejszenia ilości i jakości 

plonu 

Korzystnie oddziaływanie na 

środowisko naturalne  





WARTOŚĆ TECHNOLOGICZNA 

Wartość technologiczna buraków cukrowych to zespół cech 

biologicznych, chemicznych oraz fizycznych i 

mechanicznych korzeni, które to bezpośrednio lub/i 

pośrednio mają wpływ na przebieg procesu 

technologicznego, rodzaj i wielkość strat cukru (sacharozy), 

a także wydajność cukru białego.  

 

Wartość technologiczna jest kompleksowym terminem 

określającym jakość surowca. 

 



JAKOŚĆ WEWNĘTRZNA I ZEWNĘTRZNA 

 Wewnętrzna jakość korzeni jest tym lepsza im, im wyższa 

zawartość cukru przy jednoczesnej małej zawartości związków 

melasotwórczych, szczególnie azotu α-aminowego. 

 Zewnętrzne cechy jakościowe: 

 cechy morfologiczne, 

 stopień zanieczyszczenia korzeni, 

 jakość ogłowienia i uszkodzenia korzeni, 

 udział „pośpiechów” i burakochwastów, 

 korzenie przemarznięte i powtórnie odmrożone. 

 



CZYNNIKI WARUNKUJĄCE WARTOŚĆ TECHNOLOGICZNĄ 

 Czynnik niezależny: warunki atmosferyczne w okresie wegetacji 

(opady, temperatura, nasłonecznienie).  

 Czynnik zależny od hodowcy: materiał siewny. 

 Czynniki zależne od plantatora: 

 dobór właściwej odmiany 

 stanowisko 

 sposób i termin siewu, 

 obsada roślin, 

 zabiegi agrotechniczne,  

 nawożenie,  

 ochrona przed szkodnikami i chorobami. 

 Czynniki zależne od plantatora i cukrowni: termin i technika 

zbioru oraz przechowywanie buraków. 





POTENCJAŁ TKWI W AGROTECHNICE… 

 Występuje znaczna różnica w plonie cukru białego między oficjalnymi 

próbami prowadzonymi przez firmy nasienne a średnimi wynikami 

produkcyjnymi rolników.  

 Według badań prowadzonych w Niemczech różnica ta wynosi średnio 

4 t/ha 

Źródło: Philippe Rousseau, Syngenta, 75th IIRB Congress  



OBSADA ROŚLIN 

Dynamika wschodów oraz liczba i rozmieszczenie buraków 

cukrowych na jednostce powierzchni decyduje o wielkości plonu, 

o ich masie a w konsekwencji o wartości technologicznej. 

Obsada 

[tys./ha] 

Masa korzenia [g] 

<800 800-1200 1200-1600 >1600 

60 3 18 50 29 

75 18 57 25 - 

90 58 42 - - 

Udział korzeni buraka cukrowego w przedziałach masy w zależności 

od obsady roślin [%]. 

Źródło: Ostrowska 2001 



OPTYMALNA OBSADA ROŚLIN 
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wg Institut für Zuckerrübenforschung (IfZ) an der Universität Göttingen  

 Przy dużej obsadzie buraków: lepsze wykorzystanie wody z głębszych warstw 

gleby, ograniczenie parowania wody w wyniku większego ocienienia powierzchni 

pola, mniejsze zagęszczanie się roli. 

 Obniżenie obsady o każde 10 tys. roślin na hektarze powoduje znaczny spadek 

plonu, a zawartość cukru w korzeniach obniża się średnio  0,2%. 



SIEW ROŚLIN 

 O obsadzie roślin decyduje w dużej mierze prawidłowo wykonany siew.  

 Ważne jest umieszczenie nasion w glebie na jednakowej głębokości        

i w jednakowych odstępach w rzędzie, gdyż to znacząco wpływa na 

równomierność wschodów, równomierność wystawania roślin nad 

powierzchnię gleby, a tym samym na wielkość strat podczas zbioru. 

 Wymagania stawiane siewnikom punktowym do siewu buraka cukrowego: 

 dokładne rozdzielenie materiału siewnego na pojedyncze nasiona (bez lub z niskim udziałem 

wysiewu podwójnego i przepustów), 

 dokładne umieszczenie nasion w bruździe w nastawionym odstępie, bez przetaczania się 

nasion, 

 utrzymanie nastawionej głębokości siewu, 

 zakrycie nasion i odpowiednie wtórne zagęszczenie gleby, 

 równomierne przykrycie nasion luźną glebą. 

 Spełnienie tych wymagań jest możliwe, jeśli siewnik będzie sprawny technicznie i 

starannie wyregulowany oraz regularnie kontrolowany podczas siewu! 



UPRAWA ROLI 

 Jednym z głównych kierunków zmian w dotychczasowych 

technologiach uprawy roślin jest uproszczenie uprawy roli. Oznacza to 

m.in. zmniejszenie liczby  uprawek  w  całokształcie  uprawy,  łączenie  

zabiegów  uprawowych z  siewem  i  nawożeniem,  a  przede  

wszystkim  zastępowanie  tradycyjnej uprawy uprawą  bezpłużną. 

 

 Stosowanie uproszczeń w zakresie uprawy roli może przynieść 

wiele korzyści, również w aspekcie ilości i jakości plonu buraków 

cukrowych! 

 

 Uzyskanie jednak optymalnych warunków dla wzrostu roślin, przy 

niskich kosztach produkcji wymaga dostosowania intensywności i 

głębokości uprawy do miejscowych warunków, a stosowaną uprawę roli 

należy różnicować. 



PRZYCZYNY WPROWADZENIA UPRAWY UPROSZCZONEJ 

 System uprawy płużnej prowadzi do zmniejszenia zawartości próchnicy 

w glebie.  

 Ubytek próchnicy prowadzi do pogorszenia właściwości biologicznych, 

chemicznych i fizycznych roli, prowadząc do jej postępującej degradacji. 

Gleba to 

bezpośredni 

czynnik 

plonotwórczy! 

Źródło: Dzienia i in. „Najnowsze  kierunki  w  uprawie  roli  i  technice  siewu” 



DLACZEGO UPRAWA UPROSZCZONA? 

 Przywrócenie naturalnego stanu porowatości gleby. Podstawowe znaczenie ma 

zawartość próchnicy, która rośnie po zaniechaniu uprawy orkowej, równocześnie 

maleje gęstość roli i rośnie jej porowatość. Tworzy się również sieć przestworów o 

dużej średnicy, co oznacza szybki przepływ wody i swobodny ruch powietrza. 

 Poprawa gospodarki wodą. Jest to jeden z najważniejszych aspektów 

i największych korzyści agrotechnicznych, skłaniających do przejścia na uprawę 

bezorkową.  
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Źródło: Nowatzki 2011 



DLACZEGO UPRAWA UPROSZCZONA? 

Źródło: Dzienia i in. „Najnowsze  kierunki  w  uprawie  roli  i  technice  siewu” 

 Ochrona przed erozją. Ochrona gleby przed niszczycielskim działaniem wiatru 

i deszczu jest w skali świata jednym z najważniejszych powodów wprowadzania 

systemów bezorkowych, szczególnie uprawy konserwującej. Efekt ochronny rośnie 

wraz ze zwiększaniem ilości ściółki pozostającej na powierzchni i zmniejszaniem 

ilości wzruszanej gleby.  

 Przywrócenie życia biologicznego w glebie. 

Liczba dżdżownica na 1 m2 

w zależności od 

intensywności uprawy 



DLACZEGO UPRAWA UPROSZCZONA? 
 Nośność gruntu. Wraz z upływem czasu gleba pozostawiona bez uprawy lub 

uprawiana w ograniczonym zakresie nabiera większej nośności, jest mniej podatna 

na tworzenie kolein i odporniejsza na nacisk. 

 Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. Proekologiczne aspekty działalności 

rolniczej. 

 Zmniejszenie nakładów czasu i pracy oraz zmniejszenie kosztów. Najszybciej 

i bardzo wyraźnie zauważana zmiana. 
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Źródło: Faaborg 2005 

Straty dwutlenku węgla w ciągu 

24 godzin w uprawie orkowej i 

pasowej  



ILOŚD I JAKOŚD PLONU BURAKÓW CUKROWYCH W 
ZALEŻNOŚCI OD SYSTEMU UPRAWY 

23 

Parametr SO MŚ35 MŚ15 MG STŚ STG 

Plon korzeni [t∙ha-1] 105,68 107,20 107,35 107,99 113,75 106,61 

Polaryzacja [%] 17,14 17,05 17,50 17,30 17,33 17,34  

Plon 

technologiczny 

cukru 

[t∙ha-1] 15,95 16,15 16,65 16,58 17,40 16,36 

Potas [mmol·1000g-1] 46,76 45,17 46,49 44,74 46,41 46,29 

Sód [mmol·1000g-1] 5,13 5,49 4,74 4,37 4,42 5,15 

Azot α-aminowy [mmol·1000g-1] 14,79 13,52 13,15 12,07 12,66 13,90 

SO – system orkowy, 

MŚ35 – uprawa kultywatorem na głębokość 35 cm wraz z siewem w mulcz ścierniskowy, 

MŚ15 – uprawa kultywatorem na głębokość 15 cm wraz z siewem w mulcz ścierniskowy, 

MG – uprawa na głębokość 15 cm oraz siew w mulcz z międzyplonu z gorczycy, 

STŚ – uprawa kultywatorem na głębokość 15 cm wraz z siewem pasowym w mulcz ścierniskowy, 

STG – uprawa na głębokość 15 cm oraz siewem pasowym w mulcz z międzyplonu z gorczycy. 



NAWOŻENIE 

Wpływ wzrastających dawek azotu na zawartość 

sacharozy i związków melasotwórczych 
[źródło: Ostrowska i Artyszak 2005] 

 Bardzo duży wpływ na wartość technologiczną korzeni buraków wywiera 

nawożenie, szczególnie azotem. 

 Konieczne jest stosowanie optymalnych dawek azotu, by uzyskać wysoki plon o 

najwyższej jakości. 

Wpływ wzrastających dawek azotu na 

technologiczny plon cukru i zawartość azotu 

α-aminowego [źródło: Sęk i Przybył 2004] 



OCHRONA PLANTACJI 

 Wpływ herbicydów na jakość korzeni jest pośredni i ogranicza się do 

zwiększenia wykorzystania składników mineralnych z gleby przez 

buraki, poprzez wyeliminowanie konkurujących z nimi chwastów. 

 Stosowane fungicydy i insektycydy wywierają bezpośredni wpływ na 

wartość technologiczną korzeni. 

 Istotnym czynnikiem wywierającym wpływ na obniżenie plonu i 

zawartości cukru są choroby grzybowe.  

Źródło: Sęk i Przybył 2004 

Rodzaj strat Chwościk buraka Ramularioza Mączniak prawdziwy 

Plon korzeni 20-35% 15% 10% 

Zawartość cukru 1-2% 1-2% 0,5% 



CHEMICZNO-MECHANICZNA OCHRONA PLANTACJI 

Klasyczny pielnik z zębami 

sprężynowymi oraz 

segmentami zgrzebeł 

Wzrasta zainteresowanie kombinacją pielenia 

międzyrzędzi i opryskiwaniem pasowym 

Zgrzebło palcowe z regulacją 

nacisku zębów 
Pielnik z tarczami palcowymi 

do pielęgnacji 

całopowierzchniowej 

Czołowy robot do pielenia w rzędach roślin. 

Pielnik zawieszony z tyłu ciągnika usuwa 

zachwaszczenie z międzyrzędzi 



ALTERNATYWNE METODY PIELĘGNACJI 

Strategia ochrony plantacji przed zachwaszczeniem 
Redukcja chemicznych 

środków ochrony roślin 

a Cztery  tradycyjne zabiegi chemiczne 0% 

b 
Trzy tradycyjne zabiegi chemiczne + jeden zabieg mechaniczny tradycyjnym 

pielnikiem 
25% 

c 
Dwa tradycyjne zabiegi chemiczne + dwa zabiegi zgrzebłem palcowym 

(Treffler) 

51% 
d 

Dwa tradycyjne zabiegi chemiczne + dwa zabiegi zgrzebłem tarczowym 

(Annaburger) 

e 
Dwa tradycyjne zabiegi chemiczne + dwa zabiegi pielnikiem z tarczami 

palcowymi 

f Dwa tradycyjne zabiegi chemiczne + dwa zabiegi pielnikiem rotacyjnym 

g 
Jeden zabieg chemiczny opryskiwaczem pasowym + dwa zabiegi mechaniczne 

pielnikiem tradycyjnym 
56% 

Ocena efektywności zwalczania 

chwastów różnymi metodami. 

10  = optymalna czystość plantacji, 

7 = dolna granica efektywności 

(wg założenia ITB) 



TERMIN ZBORU 

 W miarę wydłużania okresu wegetacji 

(terminu zbioru) zwiększa się zawartość 

cukru, stabilizuje się w korzeniach 

zawartość azotu α-aminowego, 

zmniejsza zawartość potasu i sodu. 

 Przyrost masy korzeni spichrzowych, 

gromadzących cukier trwa do końca 

wegetacji. 

Źródło: Gutmański 2003 

Źródło: Gutmański 2003 



SPOSÓB ZBIORU 

 Do cukrowni należy dostarczyć korzenie 

ogłowione, zdrowe, czyste, bez większych 

uszkodzeń mechanicznych, nie zwiędnięte lub 

zdrewniałe, mogą być zmarznięte lecz nie 

odtajałe, o masie powyżej  0,1 kg. 

 

Burak idealny: 

 z usuniętymi liśćmi,  

 w całości wyciągnięty z gleby 

 oczyszczony z ziemi  

 nie uszkodzony  

 o wysokiej zawartości cukru 



STRATY PLONU PODCZAS ZBIORU 

 Straty ilościowe: 

Straty wskutek zbyt niskiego ogławiania lub spowodowane 

pozostawieniem części korzeni  na polu wskutek niedokładnego 

wyciągania, obłamywania końców i gubienia korzeni przez 

maszynę. 

 

 Straty jakościowe i ilościowe: 

Straty spowodowane parowaniem i wysychaniem korzeni oraz 

zmniejszeniem zawartości cukru wskutek pozostawienia 

wykopanych korzeni na pryzmach. 

 



ZMIANA W OCENIE JAKOŚCI OGŁOWIENIA 

Żródło: IIRB, Agricultural Engineering Study Group, 3rd edition, 2015 

Zmodyfikowana metodyka 

oceny jakości ogłowienia: 

 

 Korzenie nieogłowione 

 Korzenie dobrze ogłowione 

 Korzenie za nisko ogłowione 



STRATY PODCZAS ZBIORU w zależności od 

odmiany i systemu zbioru 

Uszkodzenie powierzchni i 

złamanie końca korzenia dwóch 

odmian buraków cukrowych 

zebranych przy użyciu innego 

systemu zbioru 

Źródło: Christa Hoffmann 2018, IfZ Göttingen, 76th IIRB Congress 

Badano: 

 2 odmiany  

 2 kombajny: 

 Grimme Maxtron 620 – wały ślimakowe 

 Holmer T4 40 – koła czyszczące 

 3 stopnie intensywności czyszczenia: 

 delikatny 

 normalny 

 agresywny 

 Odniesieniem był zbiór ręczny 



STRATY PODCZAS ZBIORU 

Źródło: Christa Hoffmann 2018, IfZ Göttingen, 76th IIRB Congress 

Względne straty cukru dwóch odmian 

buraków cukrowych zebranych przy 

użyciu innego systemu zbioru. 

Źródło: Christa Hoffmann 2018, IfZ Göttingen, 76th IIRB Congress 

Infekcja powierzchniowa pleśnią i 

zgnilizną oraz zawartość cukru 

inwertowanego po przechowywaniu 

dwóch odmian buraków cukrowych 

zebranych przy użyciu innego 

systemu zbioru 



ZANIECZYSZCZENIA 

Producent 

Prędkość 

robocza 

Głębokość 

wyorywania 

Zanieczyszczenie 

ziemią 

Obłamane 

końce korzeni 

km/h cm % % 

Agrifac Big Six 5,9 10,0 4,8 4,2 

Grimme Maxtron 620 6,5 10,0 24,8 1,9 

Grimme Rexor 620 6,5 6,6 9,2 2,2 

Holmer Terra Dos T3 6,6 6,5 9,5 2,3 

Kleine Beetliner Large 6,1 6,0 6,8 3,1 

Kleine Beetliner Max 6,4 8,5 12,6 2,7 

Ropa euro-Tiger V8-4 5,8 7,0 9,8 2,0 

Vervaet Beet Eater 625 6,2 10,0 15,8 2,6 

Ropa euro-Tiger V8-4XL (9-rzędowy) 5,5 7,0 10,4 2,3 

Średnio 6,2 8,0 11,5 2,6 

Test BeetEurope, Seligenstadt 2012, Uniwersytet w Bonn 

 Grimme Maxtron 620 – prętowy przenośnik odsiewający + 13 ślimakowych wałów doczyszczających 

 Agrifac Big Six – układ czyszczenia zbudowany z 6 prętowych kół czyszczących 



TECHNIKA MYCIA BURAKÓW NA POLU 

Beetmaster WM, czyli mysz myjąca buraki. 

Kombajn Ropa Tiger 5, przbudowany 

przez firmę Palandt Agrartechnik. 



STRATY PODCZAS SKŁADOWANIA 

 Przy dłuższym składowaniu korzeni znaczenie ma ograniczenie ich uszkodzeń  

podczas zbioru.  

 Skaleczenia tkanki ułatwiają wnikanie bakterii przyspieszających inwersję cukru i 

przenikanie grzybów w głębsze warstwy tkanki, tworząc ogniska gnilne. 

 Do rozwoju zgnilizn kopcowych przyczynia się też duże zanieczyszczenie korzeni 

ziemią (wzrost temp. w pryzmie) 

 Podczas dłuższego przechowywania korzeni, zawartość w nich cukru obniża się 

przeciętnie o 0,025% na dobę. 

 Podczas składowania buraków 

uszkodzonych przez 10 dni w 

temp. 15°C stwierdzono straty w 

wysokości 2,5% plonu, a w 

przypadku nieuszkodzonych – 

tylko 0,5%. 





ROLNICTWO 4.0 

Ogólne innowacje w zakresie techniki rolniczej zmierzają w kierunku automatyzacji 

procesów, w połączeniu z inteligentnym systemem zarzadzania danymi w celu 

osiągnięcia lepszej jakości produktów rolniczych, większej wydajności i dokładności 

pracy oraz obniżeniu zanieczyszczeń środowiska i redukcji kosztów. 

Rolnictwo 4.0 to połączenie 

wiedzy z zakresu mechaniki, 

elektroniki, technologii 

informacyjnych wraz z 

wykorzystaniem Internetu do 

zarządzania procesami 

rozwoju i produkcji 



STEROWANIE DAWKĄ 

Sterowanie dawką środków 

chemicznych. Sterowanie dawką nawozu 



ZARZĄDZANIE NA UWROCIU 



STEROWANIE GŁĘBOKOŚCIĄ UPRAWY 

Skaner Topsoil Mapper (Geoprospectors) pozwalający na mapowanie 

gleby i sterowanie głębokością pracy agregatu uprawowego 

w czasie rzeczywistym. 



KUHN – SMART PLOUGHING 

System Smart Ploughing umożliwia kończenie i 

rozpoczęcie orki w jednej linii. 

Jest to możliwe dzięki automatycznemu i 

indywidualnemu podnoszeniu każdego korpusu pługa. 



PRECYZYJNE OPRYSKIWANIE HERBICYDAMI 

We współdziałaniu z czujnikami na 

podczerwień o bardzo szybkiej modulacji 

(50 Hz) oraz specjalnych rozpylaczy 

antyznoszeniowych, stała się możliwa 

aplikacja herbicydów dokładnie w 

punkt powierzchni docelowej, czyli do 

pojedynczej rośliny, rozpoznanej przez 

czujnik. 



INTELIGENTNY MONITORING 

Inteligentny monitoring - zestawy meteo mogą być zintegrowane z czujnikami 

polowymi, tworząc sieć monitoringu upraw. 

 Warunki pogodowe i ilość opadów 

 Analiza parametrów środowiskowych – jest punktem wyjścia dla modeli chorób 

roślin, które są dostępne w specjalistycznym oprogramowaniu. 

 Monitoring warunków polowych 

 Monitoring wzrostu upraw 

 Monitorowanie owadów (System wykorzystuje samouczący się, automatyczny 

algorytm do rozpoznawania i liczenia owadów) 



ICA-WIRELESS – inteligentne sterowanie nawadnianiem 

 Aplikacja zainstalowana na 

smartfonie lub tablecie. 

 System oblicza dzienne 

zapotrzebowanie na wodę na 

podstawie wyników pomiarów  

wilgotności gleby i ilości opadów, 

właściwości roślin i gleby oraz 

bieżącej prognozy pogody 

wykonywanych w czasie 

rzeczywistym.  



ROBOTYZACJA 

Autonomiczny robot Ecorobotix 

Dwa ramiona z głowicą wyposażoną w 

rozpylacz nanoszący mikrodawkę 

herbicydu bezpośrednio na uprzednio 

wykryte chwasty 

Autonomiczny robot Dino 

Wyposażony w klasyczne zespoły robocze do 

usuwania zachwaszczenia z międzyrzędzi i 

rzędów roślin 



ROBOTYZACJA 

Autonomiczny nośnik narzędzi  

 Siew, opryskiwacz pasowy, 

uprawa pasowa 

 Zasilanie: 1 lub 2 silniki diesla 

Źródło: Bo JM Secher, Nordic Sugar, Nordzucker Group 

Źródło: Bo JM Secher, Nordic Sugar, Nordzucker Group 

Autonomiczny agregat  

 Siew i uprawa 

 Zasilanie elektryczne 

(panele solarne i bateria) 



NOWE ROZWIĄZANIA W PROCESIE ZBIORU 

Holmer SmartTurn 

Pierwszy system zarządzania na 

uwrociach dla kombajnów samojezdnych  



NOWE ROZWIĄZANIA W PROCESIE ZBIORU 

Holmer – wyorywacz HR – umożliwia ograniczenie uszkodzeń 

buraków dzięki indywidualnemu i automatycznemu ustawianiu 

głębokości wyorywania dla każdego pojedynczego rzędu. 



NOWE ROZWIĄZANIA W PROCESIE ZBIORU 

System 

Grimme Speedtronic 

 Regulacja prędkości obrotowej 

gwiazd czyszczących i elewatora 

kołowego w zależności od 

obciążenia w kombajnach 

REXOR. 



NOWE ROZWIĄZANIA W PROCESIE ZBIORU 

R-Connect farmpilot 

System inteligentnego sieciowego zarządzania procesem zbioru buraków 

cukrowych i transportu do cukrowni.  





PODSUMOWANIE 

1. System produkcji buraków cukrowych powinien wykorzystywać w 

sposób harmonijny postęp techniczny i biologiczny w uprawie, 

nawożeniu i ochronie roślin oraz w procesie technologicznym zbioru 

korzeni i związanym z nim pozbiorowym zagospodarowaniu plonu. 

2. Tylko dbałość o każdy element procesu produkcji buraków 

cukrowych może dać pozytywny efekt w postaci wzrostu ilości i jakości 

plonu.  

3. Dostępne obecnie nowe rozwiązania techniczne i technologiczne, w 

połączeniu z automatyzacją niektórych procesów i inteligentnymi 

systemami zarzadzania dają coraz większe możliwości w osiągnięciu 

głównego celu jakim jest uzyskanie stabilnych wysokich plonów o 

najwyższej jakości. 

4. Na wprowadzanie modyfikacji w procesach agrotechnicznych w celu 

poprawy jakości i ilości plonu należy spojrzeć szerzej, uwzględniając 

również ochronę środowiska naturalnego, szczególnie glebowego 

oraz konieczność minimalizowania kosztów produkcji. 
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