Řepařská komise při TTD

Cukrovary a lihovary TTD, a. s.

Svaz pěstitelů cukrovky Čech
_______________________________________________________________________________________
Semčice, dne 17. 3. 2011
Vážení pěstitelé cukrovky,
obracíme se na Vás jménem Svazu pěstitelů cukrovky Čech, Řepařské komise TTD a Cukrovarů a lihovarů
TTD, a.s. s důležitým sdělením. V současné době, tj. na počátku setí, máme určité signály (od prodejců osiva,
nebo přímo z terénu), že by nemusela být zaseta dostatečná rezerva ke kontrahované osevní ploše cukrovky
na výrobu cukru a lihu. V případě nižších výnosů, anebo z jakéhokoliv jiného důvodu, tak vyjadřujeme obavu
o dodržení dodávek nasmlouvané cukrovky.
Chtěli bychom Vás informovat o situaci v prodeji cukru na trzích v EU. Cenový vývoj na trhu je velmi
pozitivní. Evropské trhy, stejně tak i trhy v ČR trpí a pravděpodobně budou trpět nedostatkem cukru. To se
projevuje ve zvýšených poptávkách po cukru v TTD. Obchodní pracovníci TTD tak začali prodávat cukr
již na příští kampaň 2011/12, tj. ze řepy, která je právě seta a která bude sklizena na podzim letošního roku.
Ceny cukru, které jsou takto nabízeny odpovídají cenám řepy v produkční kvótě zcela jistě více než 800,Kč/t/16% a nadsmluvní řepy více než 700,- Kč/t/16%.
Vzhledem k těmto cenám by tedy byla velká škoda nezasít dostatečné množství řepy i s příslušnou rezervou.
A to i proto, že jednání s TTD pro aktuální roční kupní smlouvu byla pozitivní a podařilo se dojednat zvýšení
příplatku za pozdní sklizeň z 1,- Kč za 1 t a den na 2,50 Kč/t/den od 1. prosince, dále se podařilo zvýšit cenu
zpětného odkupu řízků z 12,- Kč/t/10%-ních řízků na cenu 20,- Kč a dále se TTD bude spolupodílet úhradou
50 % nákladů na ošetření řepných skládek proti mrazu.
Vzhledem k pozitivnímu vývoji cen bude pro pěstitele výhodné určité přesetí plochy s jistotou splnění, a dle
svého uvážení i překročení smluvní dodávky. Případný výpadek v plochách a v dodávkách řepy by byl vzhledem k výše uvedeným informacím ve vývoji cen cukru na evropských trzích zcela jistě škodou pro pěstitele
řepy i TTD.
V případě další potřeby osiva se obraťte na agronomické oddělení TTD, které má dostatečné množství
skladem.
Děkujeme a přejeme Vám setí za příznivých klimatických podmínek
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