LISTY CUKROVARNICKÉ a ØEPAØSKÉ

ZPRÁVY a INFORMACE
Diversifikaèní podpora pro èeské øepaøe
Více ne 11 milionù eur z evropských
zdrojù si rozdìlí bývalí dodavatelé cukrovky spoleènosti Eastern Sugar Èeská republika (ES ÈR). Naøízení o podmínkách
poskytování podpory schválila vláda.
V Èeské republice tak vzniká nárok asi
140 pìstitelùm, smluvnì vázaných dodávkami øepy pro ES ÈR, na diversifikaèní
podporu celkem 11 220 770,83 eur.
Podpora je urèena na nákup moderních
zemìdìlských strojù, které budou maximálnì etrné k ivotnímu prostøedí. Smyslem je motivovat tím dotèené pìstitele
k pøechodu na produkci cukrovky pro
technické úèely a k pìstování alternativních plodin.
Pøíjemce podpory obdrí èástku odpovídající 40 % poøizovací ceny novì zakoupeného zemìdìlského stroje. Podpora
bude èinit pøiblinì 17,2 EURO/t smluvní
cukrovky.
Stroje byly podle ministra Petra Gandalovièe vytipovány ve spolupráci s Výzkumným ústavem zemìdìlské techniky na
základì diskuze se zástupci svazù pìstitelù cukrové øepy. Vyuití diversifikaèní
podpory bude mít pøíznivý dopad na ivotní prostøedí, protoe nové zemìdìlské
stroje k nìmu budou ekologicky etrnìjí
ne stroje starí.
Reim diverzifikaèní podpory bude v ÈR
administrovat Státní zemìdìlský intervenèní fond.

LCaØ v citaèních databázích
Listy cukrovarnické a øepaøské jsou od zaèátku roku 2007 znovuzaøazeny do citaèních a informaèních produktù Thomson
Reuters, konkrétnì do Science Citation
Index Expanded (také známý jako SciSearch) a Journal Citation Reports/Science
Edition, dostupných na Web of Science.
Ná èasopis je zaøazen také v evropském
indexu SCOPUS (Elsevier) a v mezinárodních databázích FSTA, SIA (CABI), Chemical Abstracts, bibliografické záznamy z èlánkù jsou také souèástí databáze Èeská zemìdìlská a potravináøská bibliografie.

Èesko  dovoz pøírodních sladidel
V roce 2007 dovezlo Èesko 1 683 t fruktosy a 89 t glukosy z Itálie, 926 t glukosy
a 1 925 t izoglukosy z Nizozemska.

K výrobì cukru na Slovensku
Cukerní reforma má tvrdý dopad i na Slovensku. Výsledkem je sníení výrobních
kapacit a pìstování cukrovky. Letos dosáhnou pìstitelské plochy cukrovky na
Slovensku historického minima. Po tom,
kdy se cukrovary dohodly na více ne
50% sníení národní kvóty cukru oproti
základní kvótì z roku 2004, je potøeba na
naplnìní aktuální kvóty, tj. 112 320 t cukru, pìstovat øepu zhruba na 16 tis. ha.

Letos vak bude do této výmìry chybìt asi
4 a 5 tis. ha. Od pìstování cukrovky toti odstoupili øepaøi, kteøí pùvodnì chtìli
v pìstování pokraèovat. Zøejmì k tomu
pøispìlo i to, e jednání s cukrovary se
mimoøádnì prodluovala a nìkteøí pìstitelé nechtìli riskovat. Urèitou roli hrála
i skuteènost, e vysoké ceny obilovin zvýily zájem o jejich pìstování. Pøedpokládá se, e bìhem jednoho a dvou rokù
se nìkteøí zemìdìlci k cukrovce vrátí,
a nebude ji problém zajistit naplnìní národní kvóty. Lze toti pøedpokládat, e
podmínky produkce øepy se budou zlepovat a v roce 2010 by se cena cukrovky
mohla vrátit na úroveò z roku 2005, tj. na
40 a 45 EURO/t.
Na zaèátku roku hrozilo, e pìstování
cukrovky na Slovensku konèí. Nakonec
se majitelé obou cukrovarù (cukrovaru
Sereï patøícímu Slovenským cukrovarùm,
s. r. o., a Trenèianské Teplé spoleènosti
Povaský cukor, a. s.) rozhodli, e budou
dál ve výrobì cukru pokraèovat a s výrobou poèítají i v následujících letech.
V Seredi s pìstiteli podepisují smlouvy na
tøi roky, Povaský cukor pak nabídl pìstitelùm sedmileté smlouvy a motivací pro
nì má být i finanèní zainteresovanost na
prodeji cukru.
Národní cukerní kvóta by se nemìla do
konce platnosti aktuálního trního øádu,
tj. do roku 2015, mìnit. Pøípadné dalí sniování kvót by se Slovenska u nemìlo
týkat, protoe sníilo svou kvótu o více ne
50 % v porovnání s výchozím rokem 2004.

PØEHLED ØEPAØSKÝCH POLNÍCH DNÍ 2008
Datum

Èas

Název akce

Obec

Okres

27. 5.

od 9.00

29. 5.

Polní øepaøský den

Strakov

Litomìøice

Astur Strakov, kulturní zaøízení Charvátce

od 9.00

Polní øepaøský den

Sloveè

Nymburk

ZD Sloveè, kulturní zaøízení Sloveè

3. 6.

od 9.00

Polní øepaøský den

Vestary

Hradec Králové

ZD Vestary, penzion U Sv. Jana, Svobodné Dvory

5. 6.

8.00 - 9.00

Prohlídka pokusù Øepaøské komise TTD

Bezno

Mladá Boleslav

pozemek RD Bezno

9.00 - 12.00

Setkání øepaøù a cukrovarníkù

Kulturní dùm v Beznì

od 12.

Polní øepaøský den

pozemek RD Bezno

6. 6.

od 8.30

Polní øepaøský den

Bylany

Chrudim

Drustvo Agricola Bylany, Jezdecký areál Kozojedy

20. 6.

od 8.30

Den agronoma

Zaloòov

Náchod

Uniagro Zaloòov

30

142

Místo konání
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