
Uprawa i plonowanie buraków cukrowych na polu doświadczalno – 

wdrożeniowym LODR w Pożogu  

Pole roślin okopowych  w 2019 r. zajmowało powierzchnię 1,32 ha,  uprawiano na nim 

kolekcję  odmian buraka cukrowego na powierzchni 1 ha. Przedplon stanowił rzepak ozimy, wg 

wyników badania gleby z 2018 r. zasobność w podstawowe składniki nawozowe  wynosiła:  P2O5 – 33,5 

K2O – 20,3 i Mg – 10,3 mg w 100 g  gleby. Odczyn gleby pH KCl był lekko  kwaśny – 7,4. 

Po zbiorze przedplonu przyorano słomę rzepaku w ilości 7 t na 1 ha. Nawożenie 

mineralne  zastosowano w dwóch terminach:  przed orką głęboką w dn. 13.11.2018 r. w ilości 24,5 kg 

N, 70 kg P2O5 i 98 kg K2O w formie Yara Mila Corn, oraz dodatkowo w dn. 09.04.2019 r. azotem w dawce 

85 kg N na ha w formie saletry amonowej. W trakcie siania pod nasiona poszedł również nawóz 

Physiostart w ilości 20 kg/ha. W trakcie wegetacji zastosowano na części pola dodatkowe nawożenie: 

Basfoliar 2.0 36 Extra  w 2 dawkach po 5 l na ha  w dniach 06.06.2019 i 25.06.2019, oraz ADOB Bor  w 

2 dawkach po 2 l/ ha i ADOB Mn w dawce 1,5 l/ha w dniach 06.06. 2019 r. Kolekcję buraka cukrowego 

stanowiły 5 odmiany diploidalne, w tym dwie Kutnowskiej Hodowli Buraka Cukrowego: Krajan i Kujavia, 

oraz 3 odmiany niemieckiej hodowli Strube: Artus, Mazur i Marinus. Przeciwko chwastom 2-liściennym 

zastosowano kombinację herbicydową Betanal Maxx Pro 209 OD (desmedifam + etofumesat + 

fenmedifam + lenacyl) w dawce 1,25 l na ha + Safari 20 g na ha (triflusulfuron)+ Trend 90 EC - 0,5 %  w 

dn. 06.05.2019, 17.05.2019 i 03.06.2019 w trzecim powtórzeniu dawka Safari wyniosła 30 g. 

Skuteczność zastosowanych herbicydów była bardzo dobra, nie zaobserwowano  uszkodzeń na roślinie 

uprawnej i bez konieczności  stosowania  późniejszych zabiegów chwastobójczych. Zastosowano na 

szarka komośnika preparat zarejestrowany na czas określony, Cyperkil Max 500 EC w dawce 0,05 l/ha  

06.06.2019 r. 

 Buraki wysiano siewnikiem 6 – rzędowym w dn. 10.04.2019 r. w rozstawie  rzędów 45 cm w odstępach 

co 22 cm w rzędzie. Wschody rozpoczęły się 24.04.2019 – pełnię wschodów odnotowano 30.04.2019 

r.  Korzystne warunki pogodowe sprzyjały uzyskaniu zaplanowanej obsady końcowej roślin, duża ilość 

dni ciepłych i mała ilość opadów ograniczyła rozwój chorób na liściach – do końca wegetacji nie 

wystąpiła potrzeba ochrony buraków przed brunatną plamistością liści.  Zbiór kolekcji nastąpił 

11.11.2019 r. kombajnem 6-rzędowym z równoczesnym pocięciem i wprowadzeniem do gleby 

liści  jako formy nawożenia organicznego. 

Tabela wyników: 

Z Basfoliarem 2.0 36 Extra – 10 l na ha Kontrola – bez nawożenia dolistnego 
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1 KRAJAN 93 9,10 17,93 84,63 15,17 93 9,06 17,30 84,26 14,58 

2 KUJAVIA 93 10,76 17,85 100,07 17,86 93 9,56 16,59 88,91 14,75 

3 MAZUR 93 10,50 17,51 97,65 17,10 93 9,30 17,59 86,49 15,21 

4 MARINUS 93 8,84 18,28 82,21 15,03 93 8,76 18,06 81,47 14,71 



5 ARTUS 93 8,78 17,33 81,65 14,15 93 8,64 16,24 80,35 13,05 

Śr. ŚREDNIA 93  9,80 17,89 91,14 16,29 93 9,17 17,39 85,28 14,81 

Oznaczenie polaryzacji wykonano w Cukrowni Krasnystaw w dn. 31.10.2019 r. na urządzeniu Venema. 

Plon buraków dostarczonych do Cukrowni Ropczyce w dn. 12.11.2019 r. wyniósł 76,96 t z ha, przy 

średniej polaryzacji 17,97 %. Nawożenie dolistne korzystnie wpłynęło na plonowanie odmian Kujavia i 

Mazur, ułatwiając roślinom pobieranie mikroelementów i w konsekwencji uzyskanie większej 

wydajności cukru. Pod wpływem tych zabiegów zaobserwowano lepszy rozwój roślin, większą 

odporność na stres związany z utrudnionym pobieraniem składników nawozowych w miesiącach 

letnich. Najbardziej widoczna była reakcja na plonowanie u odmiany Kujavia gdzie różnica między 

polem z nawożeniem dolistnym a kontrolą wyniosła 11 t. Największy plon korzeni na obiekcie z 

zastosowaniem Basfoliaru 36 Extra uzyskano z odmiany Kujavia, a najwyższy plon cukru w t z ha 

odnotowano z odmiany Kujavia. Na obiekcie bez nawożenia dolistnego odmiana Kujavia dała najwyższy 

plon w t z ha natomiast odmiana Mazur najwyższy plon cukru w t z ha. 
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