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Wstęp

Rozwój rolnictwa ekologicznego, 
obserwowany w ostatnich latach, nie 
przekłada się bezpośrednio na wzrost 
ekologicznej produkcji warzyw. Wynika 
to z faktu, że jest to kierunek produkcji 
znacznie trudniejszy, głównie ze wzglę-
du na dużą ilość uprawianych gatunków  
i odmian, duże zróżnicowanie potrzeb 
i wymagań warzyw w stosunku do śro-
dowiska oraz ograniczone możliwości 
zapewnienia skutecznej ochrony roślin 
przed chorobami i szkodnikami. 

W 2018 r. w Polsce łączna powierzch-
nia ekologicznych użytków rolnych we-
dług Inspekcji Jakości Handlowej Ar-
tykułów Rolno-Spożywczych (IJHAR), 
wyniosła 484676,15 ha, w tym w Mało-
polsce 8843,58 ha. W tym samym okresie 
czasu liczba gospodarstw ekologicznych 
w Polsce wyniosła 19207, w Małopolsce 
770. Udział warzyw w gospodarstwach 
ekologicznych stanowi około 1,4% i mimo 
tendencji rosnącej nie zaspokaja wymagań i potrzeb konsumentów. 

Burak ćwikłowy (Beta vulgaris L.) pochodzi od buraka nadmorskiego 
(Beta martima L.). 

Pierwsze wzmianki o buraku pojawiają się XIV w., a uprawa stała się po-
pularna w XVI w. W starożytności i obecnie uprawia się go w celach spożyw-
czych i leczniczych. Często pojawia się na polskich stołach w postaci ćwikły  
i barszczu czerwonego. Dzięki łatwej uprawie oraz wysokiej wartości przecho-
walniczej spożywany jest w ciągu całego roku w ilości od 12 - 14 kg na jedne-
go mieszkańca. W Polsce, zajmuje szóste miejsce pod względem powierzchni 
uprawy po kapuście, cebuli, marchwi, pomidorach i ogórkach (1,4% ogólnej 
powierzchni upraw ekologicznych). Jest dwuletnią, obco- i wiatropylną rośliną, 
należącą do rodziny szarłowatych. W pierwszym roku burak wytwarza rozetę 
liści i korzenie spichrzowe o różnej wielkości i kształcie, zależnie od odmiany. 

fot. pixabay.com/pl
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W drugim roku wytwarza ulistnione pędy kwiatostanowe dorastające do 1,5 m. 
Warzywo to posiada bardzo wysokie wartości dietetyczne. Duża zawartość soli 
mineralnych oraz błonnika nadaje burakom właściwości odkwaszające, regulu-
jące układ pokarmowy. Powszechnie znany jest również udział soku z buraków 
ćwikłowych w diecie leczącej anemię. Burak ćwikłowy, jako jedyne warzywo 
posiadające barwniki betainowe stał się surowcem do produkcji barwników 
naturalnych, dopuszczonych przez Ministra Zdrowia do stosowania bez ogra-
niczeń w przemyśle spożywczym. Dodatkowo buraki zawierają w swym skła-
dzie między innymi: tiaminę, ryboflawinę, niacynę, kwas foliowy. Obfituje 
również w witaminy z grupy B, A, C, E, K, a także minerały, takie jak: wapń, 
żelazo, magnez, fosfor, potas, sód i cynk.

Wymagania klimatyczne i glebowe buraka ćwikłowego

Burak ćwikłowy wymaga do kiełkowania temperatur około 8°C, a do 
wschodów 11°C. Utrzymujące się przez kilkanaście dni temperatury poniżej 
10°C mogą spowodować wytwarzanie pędów kwiatostanowych (pośpiechów), 
szczególnie u roślin już zaawansowanych we wzroście. Krótkotrwałe obniże-
nie temperatury nawet do 0°C nie wywołuje jaryzacji u roślin. Optymalna tem-
peratura wzrostu buraka wynosi 15 - 18°C, chociaż w temperaturze wyższej 
wzrost roślin przebiega również prawidłowo. Przymrozki są bardzo niebez-
pieczne dla roślin buraków ćwikłowych, gdyż może nastąpić silne uszkodzenie 
młodych siewek, a w okresie zbiorów korzeni spichrzowych powodują gorsze 
ich przechowywanie. 

W Polsce uprawiane są 
odmiany dnia długiego, wraż-
liwe na zacienianie i zagęsz-
czanie. Brak odpowiedniego 
natężenia światła, powoduje 
zahamowanie wzrostu roślin  
i zmniejszenie wielkości korzeni. 
Dlatego pod uprawę tej rośliny 
wskazane jest wybieranie stano-
wisk dobrze nasłonecznionych. 
Kiełkujące nasiona i siewki są 
bardzo wrażliwe na brak wody  
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w glebie. Największe zapotrzebowanie na wodę jest w okresie od wschodów 
do wykształcenia 2-3 liści. 

W miarę wzrostu roślin stają się odporniejsze dzięki silnie rozwiniętemu  
i głęboko sięgającemu systemowi korzeniowemu nawet dobrze znoszą niezbyt 
długo trwające okresy suszy. W sezonie suchym wskazane jest 2-3 krotne desz-
czowanie, w dawce 20-25 mm opadu.

Burak nie jest wymagający w stosunku do rodzaju gleby, ale najlepiej plo-
nuje na glebach piaszczysto-gliniastych, bogatych w próchnicę i zasobnych  
w wapń, lecz źle toleruje świeże wapnowanie. Gleba pod uprawę buraka po-
winna odznaczać się dobrą strukturą i nie mieć skłonności do zaskorupiania 
się. Nie może być kamienista, gdyż będzie powodowała zniekształcenia i roz-
widlanie się korzeni. Warzywo to jest wrażliwe na zakwaszenie gleby, dlatego 
powinno być uprawiane na glebie o odczynie zbliżonym do obojętnego lub lek-
ko zasadowego (pH 6-7,5). Zbyt niski odczyn gleby jest przyczyną słabszych 
wschodów i zamierania siewek, a także zaburzeń fizjologicznych roślin. 

Przedplon 

Buraków ćwikłowych nie należy uprawiać po roślinach z rodziny kapu-
stowatych, po korzeniowych, szpinaku i rzepaku, które są żywicielami mą-
twika burakowego. Dobrym przedplonem dla buraka są ogórki, pomidory, 
cebula, zboża, rośliny motylkowe wieloletnie i strączkowe. Odpowiednim sta-
nowiskiem do uprawy jest pole w drugim roku po oborniku najlepiej końskim,  
a na glebach zasobnych w próchnicę w trzecim roku. Ze względu na możliwość 
porażenia przez choroby i szkodniki, buraków nie powinno się uprawiać po 
sobie, ani po innych warzywach korzeniowych, częściej, niż co 4 lata.

Uprawa roli 

Uprawiając buraka ćwikłowego, przed zimą wykonuje się orkę na śred-
nią głębokość. Wiosną zaleca się kultywatorowanie i bronowanie, natomiast 
w przypadku wystąpienia podeszwy płużnej należy zastosować głębosz. Gleba 
powinna być dobrze uprawiona do głębokości 20-30 cm. Uprawki wiosenne 
należy ograniczyć do minimum oraz unikać zbyt głębokiego, częstego spulch-
niania, przesuszania i rozpylania gleby, co powodują wielokrotne zabiegi upra-
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wowe. Po zastosowaniu głębiej działającego kultywatora, a także gdy rola jest 
zbyt pulchna, dobrze jest ją przywałować wałem pierścieniowym i w ślad za 
nim wykonać bronowanie lekką broną przedsiewną. Na glebach cięższych 
można użyć agregatu uprawowego i wału strunowego. Na glebach lżejszych 
lepiej użyć brony z wałem strunowym. Do przedsiewnego przygotowania gle-
by mogą być też przydatne brony aktywne i inne narzędzia doprawiające rolę 
pod zasiew w czasie jednego zabiegu. Ostateczne doprawienie roli powinno 
być wykonane tuż przed siewem. Celem przedsiewnej uprawy jest stworzenie 
właściwych warunków do szybkiego kiełkowania nasion, aby pod cienką (3-4 
cm) wierzchnią warstwą znajdowała się gleba wilgotna i uleżała. Gdy wio-
sną był uprawiany przedplon może zachodzić konieczność wykonania płytkiej 
orki siewnej, możliwie blisko planowanego terminu siewu, po czym należy 
powierzchnię pola wyrównać broną, lub agregatem uprawowym (kultywator 
najlepiej o łapach sztywnych z wałem strunowym).

Nawożenie

W zależności od zasobności gleby, na których uprawiany jest burak ćwikło-
wy, jego potrzeby nawozowe wahają się 80-100 kg/ha N, 80-100 kg/ha P2O5, 
oraz 200-250 kg/ha K20. Najbardziej deficytowym składnikiem w uprawach 
ekologicznych jest azot. Należy jednak pamiętać, że ustawowo dopuszcza się 
stosowanie maksymalnie do 170 kg N/ha w formie naturalnych nawozów or-
ganicznych. Dawka obornika lub kompostu nie może przekraczać 30-34 t/ha. 
Burak ćwikłowy ma dużą skłonność do nadmiernego gromadzenia azota-
nów w korzeniach spichrzowych (trzy do pięciu razy większą niż marchew). 
Dlatego nawożenie azotem powinno być prowadzone w sposób bardzo ostroż-
ny, z uwzględnieniem wielu czynników, mających wpływ na dostępność tego 
składnika w glebie.

Ważnym makroelementem w uprawie buraka ćwikłowego jest potas, któ-
ry w uprawach ekologicznych dostarczany jest z nawozami organicznymi. Ze 
względu na to, że jest to pierwiastek dość łatwo wymywany z gleb, jego niedo-
bór można uzupełnić różnymi związkami organicznymi, popiołem drzewnym 
i solami kopalnianymi. W razie potrzeby można je stosować, po wcześniej-
szym uzgodnieniu z jednostką certyfikującą. Objawem niedoboru tego składni-
ka są nekrotyczne zmiany występujące na brzegach starszych liści, obejmujące 
stopniowo całą blaszkę liściową.
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Do dobrego plonowania buraka ćwikłowego niezbędne jest zaopatrzenie 
roślin w fosfor. Składnik ten nie jest łatwo wymywany z gleby. W rolnictwie 
ekologicznym jego zawartość może być uzupełniana w formie mączek fosfo-
rytowych lub kostnych.

Mikroelementy 
Burak ćwikłowy jest gatunkiem wrażliwym na niedobór boru i magnezu.

Magnez - niedobór objawia się początkowo żółtym zabarwieniem liści, przy 
zachowaniu zielonej barwy nerwów. W późniejszej fazie tkanka zamiera, a li-
ście na brzegach są postrzępione.

Bor - konsekwencją niedoboru są choroby fizjologiczne u buraków np. (zgo-
rzel liści sercowych, zgnilizna korzeni).

Zgorzel liści sercowych buraka - symptomy tej choroby uwidaczniają się na 
najmłodszych liściach, które ulegają deformacjom. W dalszym stadium choro-
by blaszki liściowe brązowieją i zamierają. 

Sucha zgnilizna korzeni objawia się zamieraniem tkanek miąższu, co prowa-
dzi do czernienia buraków, a następnie ich gnicia. Na korzeniach również mogą 
tworzyć się spękania.

Dobór odmian

Odmiany uprawianych buraków ćwikło-
wych różnią się między sobą zawartością 
barwników czerwonych (betaniny) i żółtych, 
kształtem korzenia (kuliste, spłaszczone, 
walcowate), długością okresu wegetacyjne-
go (wczesne 90-110 dni, późne 110-130 dni) 
oraz przeznaczeniem (bezpośrednie spożycie, 
przechowywanie, przetwórstwo). Dodatkowo 
odmiany buraków różnią się między sobą po-
datnością na chwościka buraka - najczęstszą 
chorobę tego gatunku. Aktualny dobór odmian 
jest duży, a wybór zależy tylko od cechy, na 
której nam zależy. fot. pixabay.com/pl
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Odmiany o korzeniu spłaszczonym

Patryk - odmiana średnio późna (okres wegetacji trwa ok. 120-130 dni). 
Charakteryzuje się wysoką plennością i bardzo wysoką, bo ponad 80%, jed-
nonasiennością kłębków. Tworzy średniej wielkości (120-140 g), kuliste lub 
lekko spłaszczone korzenie o purpurowo-czerwonym, bardzo delikatnym  
i smacznym miąższu, w którym można dostrzec pierścienie. Patryk nie posiada 
skłonności do przerastania korzeni i dobrze się przechowuje. Nasiona wysie-
wamy na początku maja, najpóźniej do 20, w ilości 6-8 kg/ha przy rzędowym 
siewie lub 4,5-5,5 kg/ha przy siewie precyzyjnym. Zbiór po 4 miesiącach od 
siewu, a plon waha się od 50-60 ton z 1 ha. Korzenie tej odmiany buraka cha-
rakteryzują się doskonałym smakiem, przez co stanowią doskonały surowiec 
dla przetwórstwa – na barszcze, soki, ćwikłę z chrzanem, czy mrożoną kostkę. 
Odmiana Patryk charakteryzuje się tolerancją na jedne z groźniejszych chorób 
buraka – chwościka buraka i mączniaka prawdziwego.

Odmiany o korzeniu kulistym

Czerwona Kula 2 - jest jedną z najpopularniejszych odmian buraka ćwikło-
wego, wykorzystywaną w produkcji amatorskiej i towarowej. Jest to odmiana 
dość późna – okres od posiania do zbiorów trwa od 100 nawet do 110 dni. 
Miąższ krwistoczerwony o słabo zarysowanych pierścieniach, bardzo smaczny. 
Ich powierzchnia jest gładka, bez wcięć i przebarwień. Odmiana uniwersal-
na, przeznaczona na zbiór letni, jesienny i do długotrwałego przechowywa-
nia. Przydatna do wczesnej uprawy pęczkowej. Nasiona wysiewamy: 3 dekada 

kwietnia do 1 dekady lipca, w ilości 
12-15 kg/1ha. Bardzo plenna, uzy-
skiwany plon korzeni - 70 t/ha. 

Nochowski - jest odmianą plen-
ną o wysokiej zawartości cukrów  
i betaniny. Okres wegetacji: 110 dni. 
Korzenie kuliste, miąższ intensyw-
nie karminowoczerwony. Pierścienie 
na przekroju słabo widoczne. Nie 
przejawia tendencji do gromadze-
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nia azotanów. Dzięki dużej koncentracji betaniny stanowi dobry surowiec do 
przetwórstwa i produkcji naturalnych barwników. Odmiana przydatna na bez-
pośrednie zaopatrzenie rynku i do przechowywania zimowego. Termin siewu:  
10 maja - 15 czerwca. Norma wysiewu buraka wynosi 12 -15 kg/ha. Uzyskiwa-
ny plon korzeni: 50-60 t/ha. 

Okrągły Ciemnoczerwony - odmiana ta zalicza się do dosyć późnych, 
ponieważ nadaje się do zbioru dopiero od 110-120 dniach od siewu. Korzenie 
są dosyć duże, co sprawia, że w glebie zagłębiają się do ¾ swojej długości. 
Same korzenie mają kształt kulisty lub kulistospłaszczony. Skórka korzeni spi-
chrzowych jest zabarwiona na ciemnowiśniowo, a przy tym jest gładka. Miąższ 
purpurowy. Duża wyrazistość pierścieni na przekroju. Zawartość cukrów bar-
dzo duża, betaniny powyżej średniej. Nie przejawia skłonności do gromadzenia 
azotanów. Mało podatna na porażenie przez chwościka. Polecana głównie do 
bezpośredniego spożycia, dobrze się przechowuje. Najważniejsze jest jednak 
to, że należy on do odmian bardzo plennych – potrafi dać nawet do 70 ton do-
brze wyrośniętych korzeni na hektar.

Napoleon - odmiana wczesna, odznacza się dużą plennością i daje plon wysokiej 
jakości. Tworzy średniej wielkości, kuliste zgrubienia, są one bardzo kształtne  
i wyrównane. Dojrzałość zbiorczą osiągają po około 70 dniach od siewu. Ko-
rzenie pokrywa cienka i gładka skórka w intensywnym czerwonym kolorze, 
jest bardzo smaczny i delikatnie słodki. Miąższ dobrze wybarwiony na całym 
przekroju korzenia, pierścienie są niemal niewidoczne. Nie przerasta i nie wy-
dłuża się. Nie ma tendencji do drewnienia i zwłóknienia. Bardzo smaczna szyb-
ko gotująca się odmiana przeznaczona na świeży rynek i dla przemysłu (pęczki, 
korzenie). W celu uzyskania najwyższej jakości plon na świeży rynek odmianę 
należy zbierać wcześniej, na zbiór do przechowania siać późno. Uzyskiwany 
plon korzeni: 60-70 t/ha. 

Roy F1 - odmiana wczesna, dojrzałość zbiorczą osiąga po około 60 dniach 
od siewu, wysokoplonujący burak heterozyjny. Charakteryzuje się dużym  
i dobrym wyrównaniem korzenia o kształcie kulistym lekko wydłużonym  
i bardzo dorodnym. Kolor intensywnie ciemnoczerwony o dużej zawartości 
pigmentu. Brak pierścieni wewnętrznych, duża zawartość cukrów do 15%. 
Cechy odróżniające od innych odmian to odporność na suszę i wybijanie  
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w pędy kwiatowe tzw. pośpiechy. Odporności: tolerancja na mącznika  
i chwościka. Korzenie niezwykle uniwersalne, można je wykorzystać do 
bezpośredniego spożycia do produkcji soków, przecierów i innych przetwo-
rów, nadają się również do przechowywania przez zimę oraz do produkcji pig-
mentu. Norma wysiewu: 12-15 kg/ha. Uzyskiwany plon korzeni: 60-70 t/ha.

Polglob F1 - to pierwsza mieszańcowa odmiana buraka ćwikłowego wy-
hodowana w Polsce. Dojrzałość zbiorczą osiągają po około 90-110 dniach od 
siewu. Korzeń kulisty średniej wielkości, ich masa dochodzi do 120-160 g 
z cienką warstwą korka przy nasadzie liści. Miąższ wiśniowo amarantowy 
z lekko zaznaczonymi pierścieniami. Zawiera znaczące ilości betaniny i cu-
krów, bardzo smaczny. Odmiana bardzo plenna, przydatna do bezpośrednie-
go spożycia, przechowywania oraz do przetwórstwa – szczególnie na soki, 
koncentraty i do pozyskiwania barwnika. Odmiana charakteryzuje się niską 
skłonnością do wybijania w pędy kwiatostanowe, nie kumuluje azotanów, po-
lecana do zbioru mechanicznego. Norma wysiewu: 12-15 kg/ha. Plon około 
60t/ha.

Chrobry - odmiana krajowa. Dojrzałość zbiorczą osiąga po około 110 dniach. 
Korzenie średniej wielkości, kuliste do kulistospłaszczonych. Miąższ ciemno-
wiśniowy, intensywnie wybarwiony, charakteryzuje się bardzo małą wyrazi-
stością pierścieni na przekroju. Skorkowacenie skórki słabe do średniego. Nie 
wykazuje tendencji do przerastania na wielkość. Odznacza się bardzo dużą za-
wartością cukrów i betaniny. Wyróżnia się też małą skłonnością do gromadze-
nia azotanów. Ze względu na bardzo dużą intensywność i równomierność za-
barwienia polecana głównie do przetwórstwa (stanowi bardzo cenny surowiec 
do produkcji naturalnego barwnika). Plonuje poniżej przeciętnego poziomu. 
Uzyskiwany plon korzeni: 50-55 t/ha.

Ceryl - odmiana plenna. Okres wegetacji:100-110 dni. Korzenie kuliste, bar-
dzo wyrównane, o delikatnej skórce. Miąższ koloru krwistoczerwonego. Za-
wartość betaniny w korzeniach wysoka, wartościowy surowiec do produkcji 
barwników naturalnych, soków, koncentratu i barszczu. Tolerancyjna na choro-
by (chwościk buraka, mączniak prawdziwy) oraz na wybijanie w pędy nasien-
ne. Odmiana przydatna na świeży rynek oraz do długotrwałego przechowywa-
nia i przetwórstwa. Uzyskiwany plon korzeni: 50-60 t/ha.
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Borus - odmiana plenna. Okres wegetacji: 110 dni. Korzenie dość duże, nie 
przerastające na wielkość. Miąższ koloru czerwonego. Pierścienie słabo wi-
doczne. Odmiana charakteryzuje się brakiem skłonności do gromadzenia azo-
tanów oraz tolerancją na chwościka. Polecana do bezpośredniego spożycia oraz 
długotrwałego przechowywania. Uzyskiwany plon korzeni: 50-55 t/h.

Astar F1 - odmiana mieszańcowa heterozyjna o krótkim okresie wegeta-
cyjnym (90-110 dni). Korzenie kuliste z cienką warstwą korka u nasady liści. 
Miąższ wiśniowo amarantowy z lekko zaznaczonymi pierścieniami. Zawiera 
znaczące ilości betaniny i cukrów, bardzo smaczny. Odmiana bardzo plenna, 
przydatna do bezpośredniego spożycia, przechowywania oraz do przetwór-
stwa – szczególnie na soki, koncentraty i do pozyskiwania barwnika. Odmiana 
charakteryzuje się niską skłonnością do wybijania w pędy kwiatostanowe, nie 
kumuluje azotanów. Idealna do zbioru mechanicznego. Norma wysiewu: 12-15 
kg/ha. Uzyskiwany plon korzeni: 60-70 t/ha.

Odmiany o korzeniu walcowatym

Opolski - jest to jedna z najsmaczniejszych i najlepiej wybarwionych, cylin-
drycznych odmian buraka ćwikłowego. Okres wegetacji: 110 - 115 dni. Korze-
nie średniej wielkości o bardzo słabo zaznaczających się pierścieniach. Miąższ 
karminowoczerwony. W sprzyjających warunkach może przejawiać tenden-
cję do tworzenia zbyt dużych korzeni. Zawartość cukrów i betaniny średnia. 
Skłonność do gromadzenia azotanów stosunkowo duża. Mało podatna na pora-
żenie przez chwościka. Polecana do bezpośredniego spożycia i przetwórstwa. 
Burak charakteryzuje się dużą plennością, zbiór jest zaskakująco wysoki nawet 
w niesprzyjających warunkach. Norma wysiewu: 12-15 kg/ha. Uzyskiwany 
plon korzeni: 60-70 t/ha.

Rywal - odmiana krajowa, plenna. Okres wegetacji 90-100 dni. Korzenie 
duże, cylindryczne. Odznacza się intensywnym i równomiernym wybarwie-
niem miąższu od purpurowej do karminowoczerwonej. Wyrazistość pierścieni 
na przekroju bardzo mała. Zawartość cukrów średnia, betaniny poniżej prze-
ciętnej. Wśród odmian o wydłużonych korzeniach wyróżnia się stosunkowo 
małą skłonnością do gromadzenia azotanów. Niezbyt podatna na porażenie 
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przez chwościka. Polecana do bezpośredniego spożycia, stanowi również do-
bry surowiec dla przetwórstwa. Dobra przydatność przechowywania. Norma 
wysiewu: 12-15 kg/ha. Uzyskiwany plon korzeni: 60-70 t/ha.

Regulski - odmiana wczesna (okres wegetacji około 100 dni), bardzo szybko 
tworząca korzenie o cylindrycznym kształcie i małej powierzchni wyrastania 
liści. Korzenie mają gładką, błyszczącą skórkę, jednolicie wybarwioną. Miąższ 
z niewidocznymi pierścieniami ma intensywnie czerwony kolor oraz wysoką 
zawartość cukrów i betaniny – bardzo smaczny. Odmiana dobrze znosi suszę, 
nie wybija w pędy kwiatostanowe. Szczególnie polecana jest na soki, barszcz, 
koncentraty czy chipsy, mrożonki. Przeznaczona do bezpośredniego spożycia 
oraz długiego przechowywania. Odmiana bardzo plenna, plon osiąga 60-70 t/ha.

Turkus - odmiana o korzeniach półdługich cylindrycznych. Okres wegetacji 
do 110 dni. Miąższ soczysty i delikatny o intensywnie czerwonej barwie. Pier-
ścienie słabo widoczne. Jest tolerancyjna na chwościka. Polecana dla przetwór-
stwa i bezpośredniego spożycia. Norma wysiewu do 7 kg/ha. Uzyskiwany plon 
korzeni: 60-65 t/ha.

Tytus - odmiana o długich, walcowatych korzeniach. Okres wegetacji: 110 
dni. Miąższ soczysty bardzo dobrze wybarwiony i bardzo delikatny o barwie 
intensywnie czerwonej. Wymaga gleb dobrych i głęboko uprawionych. Od-

miana plenna, tolerancyjna na chwości-
ka. Przeznaczony jest do bezpośredniego 
spożycia jak i dla przemysłu (plastry). 
Norma wysiewu 7-8 kg/ha. Uzyskiwany 
plon korzeni: 60 t/ha. 
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Uprawa współrzędna - dobre i złe sąsiedztwo

Allelopatia - czyli wzajemne oddziaływanie roślin. Oddziaływanie to 
może być korzystne jak i niekorzystne, a znajomość tych wpływów możemy 
wykorzystać do podniesienia plonów czy też ochrony roślin przed chorobami 
i szkodnikami. 

Przed rozpoczęciem uprawy współrzędnej należy pamiętać o zasadach do-
boru roślin towarzyszących, ze względu na roślinę chronioną oraz zależności 
pomiędzy poszczególnymi gatunkami. Każda roślina wydziela substancje lot-
ne, które nawet w bardzo małych ilościach mają ogromny wpływ na wzrost  
i rozwój sąsiadów rosnących w pobliżu. Bardzo ważne jest również niedopusz-
czalne do konkurowania między roślinami o wodę, słońce czy też składniki 
mineralne, ponieważ sadzonki zaczną marnieć, a plony będą znacząco niższe. 
Sąsiedztwo powinno być tak dobrane, aby rośliny wzajemnie sobie pomagały 
we wzroście, odstraszały szkodniki czy też zwiększały odporność na choroby. 

Burak ćwikłowy jest bardzo dobrym przedplonem dla większości roślin. 
Jednak dla niego najlepiej, aby był wysiewany po roślinach, które nie są żar-
łoczne i wymagające co do składników pokarmowych. 

W uprawie współrzędnej dobrze sprawdzają się zboża (pszenica ozima  
i jęczmień), kukurydza, rzepak oraz rośliny z rodziny kapustowatych. Korzyst-
nym sąsiedztwem jest także: kalafior, brokuł, kapusta głowiasta biała, fasola 
karłowa i zwyczajna, jarmuż, groch. Bardzo dobry wpływ na uprawę buraka 
mają zioła, np. koper, cząber, kminek i ogórecznik. Czosnek swoim zapachem 
odstrasza wiele szkodników, a truskawki chronią przed wystąpieniem szarej 
pleśni na buraku. 

Złe sąsiedztwo to marchew (korzeniowe), a także szpinak i inne rośliny 
z rodziny komosowatych, ponieważ zwiększają możliwość wystąpienia na 
danym terenie szkodników i chorób. Szczypiorek i cebula wręcz spowalniają 
wzrost buraka i nie zaleca się ich sadzenia w bliskim sąsiedztwie.

Żywe ściółki w uprawie współrzędnej warzyw

Żywe ściółki jest to metoda polegająca na uprawie roślin okrywowych  
z warzywami. Jeśli chcemy uzyskać jak najlepsze efekty powinniśmy wysiać 
rośliny wcześniej, tak by wysadzać rośliny, gdy większa część międzyrzędzi 
pokryta została już rozrastającą się wsiewką. Rośliny przeznaczone na żywe 
ściółki wsiewamy w międzyrzędzia roślin uprawnych pasowo, pozostawiając 
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pod samymi warzywami 20-30 cm pas wolny od roślinności. Najbardziej przy-
datnymi do tego celu są: koniczyna biała, wyka ozima i życica trwała. Po zbio-
rze warzyw ściółki przekopujemy jak nawozy zielone.

Siew

Burak ćwikłowy uprawiany jest wyłącznie z siewu bezpośrednio do gruntu. 
Termin siewu ustala się w zależności od przeznaczenia plonu:

 ¤ zbiór pęczkowy wysiew kłębków buraka w kwietniu,
 ¤ bezpośrednie spożycie latem i jesienią wysiew koniec kwietnia i maj,
 ¤ przetwórstwo (konserwowanie w całości) wysiew w maju lub pierwszej po-

łowie  lipca,
 ¤ długie przechowywanie wysiew od drugiej połowy maja do połowy czerwca.

Normy wysiewu i rozstawa buraków zależne są także od przeznaczenia 
plonu oraz odmiany. Wysiewa się je w rzędy 25–50 cm na głębokości 2–3 cm. 
Odległość między rzędami na polu uprawianym ciągnikiem powinna wynosić 
45 cm. 

Buraki na:
 ¤ zbiór pęczkowy wysiewa się w ilości 20-25 kg/ha,
 ¤ do bezpośredniego spożycia 10-15 kg/ha,
 ¤ dla przetwórstwa: konserwowanie 25 kg/ha, 
 ¤ inne przetwory 12-15 kg/ha,
 ¤ do długotrwałego przechowywania 10-15 kg/ha.

Zabiegi pielęgnacyjne

Do najważniejszych zabiegów w uprawie buraka ćwikłowego należą prze-
rzedzanie, odchwaszczanie oraz nawadnianie.

Przerzedzanie
Buraki przeznaczane na zbiór pęczkowy i do konserwowania pozostawia 

się 2–4 cm odległości między roślinami w rzędzie, przechowywanie pozosta-
wia się 6–10 cm odległości między roślinami w rzędzie.
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Nawadnianie
Największe zapotrzebowanie na wodę przez buraki ćwikłowe jest w okre-

sie od wschodów do wykształcenia 2-3 liści. Później rośliny buraków dzięki 
silnie rozwiniętemu i głęboko sięgającemu systemowi korzeniowemu dobrze 
znoszą niezbyt długo trwające okresy suszy. W sezonie suchym wskazane jest 
2-3 krotne deszczowanie.

Odchwaszczanie
Najważniejszym zabiegiem pielęgnacyjnym w uprawie buraków ćwikło-

wych jest odchwaszczanie. Siewki chwastów, pojawiające się przed wschoda-
mi buraków, można zniszczyć bronowaniem w poprzek lub skośnie w stosunku 
do rzędów, broną typu chwastownik. Możliwe jest również termiczne zwal-
czanie chwastów specjalnymi wypalaczami spalającymi gaz z butli (propan). 
Zabieg taki zaleca się stosować po wschodach chwastów na całej powierzchni 
pola, bezpośrednio przed siewem nasion, albo rzędowo w miejscach przewidy-
wanych rzędów, bądź też na 2-3 dni przed wschodami buraków.

W celu ograniczenia zachwaszczenia stosowane jest ściółkowanie czarną 
folią, włókniną lub ściółkami organicznymi pochodzenia roślinnego jak np. 
słoma lub skoszone części nadziemne mieszanek traw i roślin motylkowych, 
bądź samych motylkowych. Aby uzyskać dobry efekt odchwaszczający, gru-
bość warstwy powinna wynosić około 10-15 cm. Ściółki ropopochodne takie 
jak czarna folia PE lub czarna włóknina PP, choć dozwolone w uprawie ekolo-
gicznej stanowią problem z ich utylizacją. Zużyte i zanieczyszczone ściółki nie 
nadają się do recyklingu, a ich spalanie prowadzi do zwiększenia zanieczysz-
czenia atmosfery, w CO2.

Zbiór 

Zbiór przeprowadzany jest ręcznie w dni bezdeszczowe. 
Buraki na zbiór pęczkowy zbiera się stopniowo od czerwca do lipca i łączy 

w pęczki według wagi (ciężar pęczka 500-1000 g). Średnica korzenia powinna 
przekraczać 2 cm. 

Buraki uprawiane na bezpośrednie spożycie zbiera się bez liści, kiedy ko-
rzenie będą już miały średnicę od 4-10 cm. 
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Korzenie na konserwowanie powinny mieć średnicę 2–5 cm, a do innych 
przetworów 4–8 cm. Zbiera się je pod koniec września. 

Zbiór buraków przeznaczonych do długotrwałego przechowywania pro-
wadzi się na przełomie września i października, przed nastaniem jesiennych 
chłodów. 

Plon z 1 ha - można uzyskać 40–80 ton korzeni buraka ćwikłowego.

Najgroźniejsze choroby buraka ćwikłowego 

Chwościk buraka - choroba grzybowa (Cercospora beticola), która staje 
się aktywna przy ciepłej i wilgotnej pogodzie. W połowie okresu wegetacji, 
na liściach buraka pojawiają się okrągłe, wklęsłe białe plamki otoczone czer-
wono-brunatną obwódką. W miarę rozwoju choroby, plamy pokrywają znacz-
ną część blaszki. W konsekwencji silnie porażone liście zaczynają żółknąć  
i usychać. Choroba jest szczególnie niebezpieczna dla młodych liści (boćwi-
ny), które przeznaczone są na wczesny i późny zbiór (poplony) oraz plantacji 
nasiennych. U starszych roślin nie powoduje większego zagrożenia, chociaż 
ze względu na ciągłe wytwarzanie nowych liści, górna część korzenia wydłu-
ża się, co w konsekwencji prowadzi do spadku masy korzeni. Buraki również 
gorzej się przechowują.

Profilaktyka
Źródłem zakażenia mogą być resztki porażonych roślin pozostawionych 

na polu w poprzednim roku. Zarodniki zachowują żywotność do 2 lat i mogą 
być przenoszone wraz z obornikiem (porażone liście zjedzone przez bydło) lub  
z wiatrem.

W zwalczaniu choroby istotne są zabiegi agrotechniczne. Kłębki (nasiona) 
przed wysiewem należy zaprawiać. Unikajmy odmian podatnych na tę choro-
bę. W przypadku, gdy choroba pojawiła się, resztki porażonych liści warto ze-
brać z pola, a następnie wykonać głęboką orkę. Należy wstrzymać się z uprawą 
buraków, stosując 4. letni płodozmian.

W uprawach ekologicznych pomocne w zapobieganiu choroby są preparaty 
zwiększające odporność na choroby grzybowe Grevit 200 SL lub Biosept Ac-
tive 33 SL (2-4 l/m2). 

Z naturalnych preparatów roślinnych zapobiegawczo polecana jest gnojów-
ka z liści skrzypu polnego.



19

Mączniak prawdziwy - to choroba grzybowa (Erysiphe betae), która po-
raża rośliny nawet przy suchej, słonecznej i ciepłej pogodzie w drugiej poło-
wie lata. Na liściach zakażonych buraków pojawia się biały, mączysty nalot 
po obu stronach blaszki liściowej. Starsze liście pod wpływem choroby żółkną  
i zamierają, młode mogą ulegać dodatkowo deformacjom. Choroba ogranicza 
funkcje życiowe roślin, utrudnia im prawidłowe przeprowadzanie fotosyntezy 
i w efekcie prowadzi do znaczącego spadku plonu. 

Profilaktyka 
Aby chronić rośliny przed wystąpieniem choroby nie należy uprawiać bu-

raków w dużym zagęszczeniu. Systematycznie opryskiwać uprawy preparata-
mi roślinnymi (np. ze skrzypu, pokrzyw lub czosnku). 

Gnojówka z pokrzywy - można ją oczywiście przygotować samodzielnie jak 
również zakupić gotowy preparat Pokrzywa Wyciąg, w pełni naturalny i bez 
chemicznych dodatków. Ekstrakt z grejpfruta Biosept Active 33 SL (2 – 4 l/m2) 
- idealny do ochrony warzyw. Stosowany zarówno do oprysków jak i podle-
wania. Zaletą jest to, że można go stosować na każdym etapie rozwoju roślin.

Parch zwykły buraka - chorobę wywołuje bakteria występująca w gle-
bie (Streptomyces scabies). Objawy pojawiają się w drugiej połowie maja lub  
w czerwcu. Bakteria do korzenia wnika przez uszkodzoną skórkę i przetchlin-
ki. Na całej powierzchni korzenia lub na jego części widoczne są strupowate, 
skorkowaciałe wypuklenia o barwie brunatnej oraz spękania. Uszkodzenia te 
są zazwyczaj powierzchowne (czasami tylko głębokie) i na ogół nie powodują 
rozwoju zgnilizny korzenia. W przypadku silnego porażenia już w czasie we-
getacji giną całe rośliny wraz z sąsiadującymi. Choroba występuje na glebach 
wilgotnych i niedotlenionych na skutek zalania lub zaskorupienia, zwłaszcza  
w latach, w których następują okresy dużego uwilgotnienia (po opadach desz-
czu) i suszy.

Profilaktyka 
Zapobieganie chorobie polega na stosowaniu prawidłowej agrotechniki, 

należy unikać uprawy buraka po ziemniaku silnie opanowanym przez parcha, 
przewietrzać glebę poprzez spulchnianie międzyrzędzi. Aby jej uniknąć, nie 
należy siać buraków na ciężkich, podmokłych i świeżo wapnowanych glebach. 
Nawadnianie buraków dokonywać tylko w warunkach konieczności. Nie wap-
nować gleb bezpośrednio przed uprawą buraków oraz unikać uprawy po rośli-
nach wrażliwych. Uprawiać odmiany odporne na parcha zwykłego.
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Rdza buraka – (Uromyces betae). Zmiany pojawiają się zazwyczaj w dru-
giej połowie lata. Czerwonawe plamki szybko rozprzestrzeniające się na li-
ściach warzyw. Początkowo jasne czerwono-pomarańczowe plamki i kropki, 
widoczne na całej powierzchni liści, z czasem ciemnieją do koloru brązowego.

 

Brunatna plamistość liści – (Ramularia beticola) to jedna z chorób po-
wodujących zasychanie liści. Porażone buraki mają wyraźnie widoczne, suche 
plamki na liściach – początkowo drobne, jajowate bądź kuliste, szarawo-brązo-
we, z czasem coraz liczniejsze i zlewające się w duże plamy. Wysuszona tkanka 
wykrusza się. Buraki przynoszą niższe, mniej wartościowe plony.

Zgnilizna twardzikowa – choroba grzybowa przechowalnicza. Objawy 
pojawiają się na ogonkach liściowych lub przy nasadzie zgrubień. Na ciemno-
brunatnych, wodnistych plamach, w późniejszej fazie widoczny jest białawy 
nalot grzyba (z czarnymi punktami - sklerocja). Choroba ta stanowi duże za-
grożenie w trakcie przechowywania buraków.

Szkodniki

Mątwik burakowy – (Heterodera schachtii). Jest to nicień, który żeruje 
na korzeniach roślin od wiosny do jesieni. Larwa wnika do korzeni roślin ży-
wicielskich, gdzie następuje jej dalszy rozwój do postaci dorosłej. Po ostatniej 
wylince, samica jest dojrzała płciowo i jest tak zgrubiała, że nie mieszcząc 
się wewnątrz korzenia przerywa go i wydostaje się cała na zewnątrz. Jest to 
czas zapłodnienia i składania jaj, które w większości zostają w ciele samicy. 
Samice po śmierci przekształcają się w wypełnione jajami cysty. Cysty mogą 
przetrwać w glebie wiele lat. Zaatakowane rośliny rosną słabo, liście żółkną, 
hamują wzrost korzenia spichrzowego, powodując jednocześnie silny rozrost 
korzeni bocznych, czyli powstawanie tzw. brody. Samica mątwika jest biała, 
kształtu cytrynkowatego, a samiec jest cienki, robakowaty. Larwy są cienkie, 
długości około 0,5 mm.
Profilaktyka 

Na polach, gdzie występuje mątwik zalecana jest co najmniej 4. letnia 
przerwa w uprawie rośliny żywicielskiej. Okres zależy od stopnia porażenia.  
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W tym czasie należy uprawiać zboża, kukurydzę, lucernę lub cebulę. Koniecz-
ne jest zwalczanie chwastów oraz intensywne nawożenie azotem i potasem lub 
nawożenie organiczne. W zwalczaniu pierwszeństwo mają środki biologiczne 
zawierające nicienie - Steinernema feltiae.

Śmietka ćwiklanka (Pegomyia hyoscyami) - muchówka składająca jaja na 
liściach, w których później żerują ich larwy. Drugie pokolenie śmietki ćwiklan-
ki pojawia się od końca czerwca do połowy lipca, a trzecie od końca sierpnia do 
połowy września. Larwy, po wylęgu z jaj wgryzają się pomiędzy dolną i górną 
skórkę liścia wyjadając z niego miękisz. Skórki dolna i górna liścia są niena-
ruszone. Następstwem tego żerowania są duże, nieregularne plamy na liściach 
zwane „minami”. Silnie opanowane rośliny, zwłaszcza siewek powoduje, że 
buraki żółkną i zamierają. Larwy trzeciego pokolenia uszkadzają tylko liście 
zewnętrzne.
Profilaktyka 

Wczesny siew ogranicza lub eliminuje szkody powodowane przez śmietkę, 
ponieważ w okresie, gdy pojawia się śmietka, buraki są już w fazie wzrostu, 
bardziej tolerancyjne na uszkodzenia. Wykonywanie uprawek międzyrzędo-
wych dzięki którym część bobówek jest wyrzucana na powierzchnię, gdzie gi-
nie. Opóźnienie przerywki przyczyni się do zniszczenia jaj, które samica skła-
da na młodych liściach. Zwalczać chwasty, których nektar jest pokarmem dla 
muchówek. 

Mszyca burakowa (Aphis fabae). Jest gatunkiem dwudomowym. Jaja zi-
mują przytwierdzone do kory pnia i gałązek żywiciela pierwotnego, którym jest 
trzmielina, kalina oraz jaśminowiec. Wiosną na tych krzewach rozwija się od  
2 do 4 pokoleń. Następnie uskrzydlone mszyce przelatują na żywiciela wtórne-
go, którymi są buraki, bób, rabarbar, fasola, pomidor, szpinak, konopie, lucer-
na, a z chwastów komosa i ostrożeń polny. Mszyca burakowa wyrządza szkody 
bezpośrednie i pośrednie. Do bezpośrednich szkód zalicza się ogładzanie ro-
ślin. W wyniku żerowania mszyc liście buraków są łyżkowato wygięte w stro-
nę kolonii mszyc. Buraki zaatakowane w okresie wschodów mogą zamierać. 
Szkody pośrednie to przenoszenie wirusów powodujących mozaikę i żółtaczkę 
buraka. 
Profilaktyka 

Zachować izolację przestrzenną plantacji buraka ćwikłowego od upraw bę-
dących żywicielami mszycy burakowej - co najmniej 1 km.
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Utrzymywanie plantacji buraka w stanie wolnym od chwastów, które są dla 
niej roślinami żywicielskimi. W wypadku wystąpienia mszyc w dużym nasile-
niu, szczególnie we wczesnej fazie rozwoju roślin, albo gdy na roślinach ob-
serwuje się jednocześnie objawy mozaiki lub żółtaczki buraka, zaleca się sto-
sowanie preparatów ekologicznych dozwolonych przy uprawie ekologicznej.

Pchełka burakowa (Chaetocnema concinna) – szkody wyrządzają chrząsz-
cze, które po opuszczeniu zimowiska żerują na siewkach i młodych roślinach. 
Żerując na górnej stronie liścia wygryza miękisz. Skórka od dolnej strony po-
zostaje nienaruszona i powstają tzw. okienka. W miarę wzrostu liścia „okien-
ko” pęka i powstają niewielkie dziury. Okienka mogą być otoczone czerwono-
brunatną obwódką.

Największe szkody pchełka burakowa powoduje podczas suchej i upalnej 
pogody. W ciągu roku rozwija się tylko jedno pokolenie. Chrząszcze zimują 
pod opadłymi liśćmi lub zaschniętą trawą wśród zarośli. Wiosną, gdy tempe-
ratura wynosi około 10oC chrząszcze wychodzą z zimowisk. Początkowo że-
rują na chwastach, później przelatują na plantacje buraków. W czerwcu sami-
ce składają jaja do gleby, larwy po wylęgnięciu pozostają w glebie. W końcu 
sierpnia wychodzą młode chrząszcze, które po krótkim żerowaniu przechodzą 
na zimowanie.
Profilaktyka 

Umożliwić burakom szybki, silny i niczym niezakłócony wzrost. Zwalczać 
chwasty, na których pchełka może żerować.
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Preparaty roślinne, sporządzane w gospodarstwie,  
używane w ochronie buraka ćwikłowego

Roślina Forma Metoda przygotowania
Zwalczane  
choroby  

i szkodniki

Bylica wyciąg

300 g świeżej bylicy piołun albo 30 g suszone-
go zioła. Całość umieszczamy w 10 litrach wody  
i gotujemy przez 30 min. Mieszaninę przecedza-
my przez gazę i podlewamy lub opryskujemy nią 
marchew. Stosować zapobiegawczo.

przeciw  
chorobom  

grzybowym 

Cebula napar
75 g cebuli lub 500 g łusek na 10 l wody, stoso-
wać zapobiegawczo

przeciw  
chorobom  

grzybowym 

Czosnek
i cebula

gnojówka 0,5 kg świeżego czosnku, cebuli (łupin i liści) za-
lewamy 10 l wody. przeciw  

chorobom  
grzybowymnapar

80 g rozdrobnionych bulw zalać 10 l gorącej 
wody, nierozcieńczony napar stosować w formie 
oprysku, zapobiegawczo i leczniczo

Czosnek

napar
200 g ząbków czosnku zemleć, zalać 10 l wody  
i odstawić na 3 lub 4 dni (lub zagotować przez 20 
minut), nie rozcieńczać, stosować zapobiegaw-
czo i leczniczo

przeciw  
chorobom  

grzybowym 

wywar

przeciwko  
chorobom  

grzybowym  
i mszycom

gnojówka

75 g rozdrobnionych ząbków lub 500g świeżych 
(lub 200 g suszonych) liści i łusek czosnku na 10 
l wody, musi dobrze przefermentować. W zależ-
ności od zastosowania rozcieńczyć 1:10 lub nie 
rozcieńczać, stosować doglebowo

w rozcieńczeniu 
działa zapobiega-
jąco i wzmacnia-
jąco na korzenie 

roślin
Cebula, 
czosnek, 
porzeczka, 
szczaw

gnojówka

50 dkg świeżych lub 200g suszonych roślin cebu-
li, czosnku, szczawiu i liści czarnej porzeczki za-
lać 10 l wody na okres 2 tygodni. Roztwór w sto-
sunku 1:10 stosować do kilkakrotnych oprysków

przeciw 
chorobom  

grzybowym

Krwawnik
pospolity

wywar

1). Suche rośliny 800 g gotować w małej ilości 
wody przez 30-40 min., następnie dodać wody 
do 10 l i pozostawić na 36-46 godz. dodać 40 g 
szarego mydła.
2). 1 kg świeżych lub 100 g suszonych roślin za-
lać 10 l wody i odstawić na 24 godz., następnie 
gotować przez 30 min., nie rozcieńczać. 
Opryskiwać zapobiegawczo

przeciw  
mszycom

wyciąg

1 kg świeżych lub 100g suszonych roślin zalać 10 l  
wody i odstawić na 24 godz., rozcieńczyć 1:10. 
Stosować do oprysku zapobiegawczego w okre-
sie kwitnienia

przeciw  
mączniakowi 
prawdziwemu
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Mniszek wyciąg

250g rozdrobnionych korzeni lub 400g liści zalać 
10 l wody i pozostawić na 3 godziny.
Następnie przecedzić. Opryskiwać kilkakrotnie

przeciwko  
mszycom, 

działa uodpornia-
jąco na choroby

Piołun wywar

0,5 wiadra rozdrobnionego, świeżego piołunu lub 
0,7-0,8 kg drobno zmielonego suszu wymieszać 
w 10 l wody i pozostawić na 24 godz. i następnie 
gotować przez 0,5godz. Przed opryskiem dodać 
wody w proporcji 1:1

przeciwko  
gąsienicom

Pokrzywa gnojówka

kg świeżego ziela lub 250g suszu (proszek) zalać 
5 l wody po przefermentowaniu (2 tygodnie)

przeciw więdnię-
ciu i żółknięciu 

roślin, 
aktywizacja 
procesów 

życiowych gleby 
i roślin, przeciw 

mszycom

Pokrzywa wyciąg
1 kg świeżych pokrzyw lub 250g suszu zalać  
5 litrami wody, moczyć przez 24 h, używać nie-
rozcieńczony

przeciw  
mszycom

Skrzyp  
polny wywar

500 g świeżego skrzypu, który kroimy lub mieli-
my. Zanurzamy go w 5 litrach wody i zostawiamy 
na 24 godziny w ciemnym i chłodnym miejscu. 
Następnie gotujemy przez 20 min i przecedza-
my przez gazę. Otrzymany roztwór stosujemy co  
5 dni do podlewania i opryskiwania w rozcieńcze-
niu 1:4. 

przeciw  
chorobom  

grzybowym  
m.in. mącznia-

kom

Wrotycz wyciąg

300 g świeżego ziela lub 30 g suszu zalać 10 l 
wody, co pewien czas mieszamy roztwór, po 24 
godzinach stosujemy w roztworze: 1:2 przeciw 
mączniakom

przeciwko  
mszycom  

i mączniakom, 
chrząszczom

Wykaz wszystkich środków ochrony roślin zakwalifikowanych do stosowa-
nia w rolnictwie ekologicznym znajduje się na stronie (www.ior.poznan.pl)
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Wyniki badań prowadzone w warunkach uprawy  
ekologicznej  nad polskimi odmianami buraków  
ćwikłowych w latach  2016-2018 przez w SDOO Węgrzce.

W latach 2016-2018 w SDOO Węgrzce w warunkach uprawy ekologicznej  
przetestowano 12 odmian buraków ćwikłowych. Dzięki prowadzonym bada-
niom  i przedstawianiu wyników badań w Listach Odmian Zalecanych (LOZ) 
można  dokonać wyboru najwartościowej odmiany do uprawy pod względem  
dostosowania do lokalnych warunków oraz zastosować nowe technologie upra-
wy  i plonowania. LOZ jest corocznie aktualizowana, po przeanalizowaniu wy-
ników  badań i doświadczeń.

Testowano odmiany buraków polskich hodowli, które polecane są do upra-
wy na  terenie Małopolski: 

2016 rok
Testowane odmiany:

1. Chrobry  Spójnia Nochowo
2. Cylindra  Polan Kraków
3. Czerwona Kula Spójnia Nochowo
4. Patryk    Polan Kraków
5. Tytus    Spójnia Nochowo

Najwyższy poziom plonowania osiągnęły odmiany: 
Cylindra - (832,5 q/ha) 
Czerwona Kula - (636,3 q/ha)

Najniższy poziom plonowania osiągnęła odmiana:
Patryk - (345 q/ha)

2017 rok
Testowane odmiany:

1. Karmazyn PlantiCo Zielonki
2. Patryk  KHiNO Polan Kraków
3. Rywal  KHiNO Polan Kraków
4. Polglob F1 KHiNO Polan Kraków
5. Astar F1  KHiNO Polan Kraków
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Najwyższy poziom plonowania osiągnęły odmiany:
Patryk - (533 q/ha)
Karmazyn - (490,06 q/ha)

Najniższy poziom plonowania osiągnęła odmiana:
Rywal - (349,17 q/ha)

2018 rok
Testowane odmiany:

1. Karmazyn  PlantiCo Zielonki
2. Opolski  PlantiCo Zielonki
3. Astar F1  KHiNO Polan Kraków
4. Nochowski  Spójnia Nochowo
5. Rywal KHiNO  Polan Kraków

Najwyższy poziom plonowania osiągnęły odmiany:
Opolski - (776 q/ha)
Karmazyn - (710 q/ha)

Najniższy poziom plonowania osiągnęła odmiana:
Rywal - (611,3 q/ha)

Podsumowanie

Zasadniczym celem kreowanym aktualnie w technologii uprawy buraków 
ćwikłowych jest uzyskiwanie stabilnych oraz wysokiej jakości plonów odpo-
wiadających rynkowym standardom jakościowym. Również bardzo ważnym 
elementem zmian zachodzących w stosowanej w kraju agrotechnice upraw jest 
także powszechnie kreowany proces tzw. „ekologizacji rolniczej przestrzeni 
produkcyjnej”, a także stałe obniżanie jednostkowych kosztów uprawy po-
przez koncentrację uprawy tego gatunku. 
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