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Karel Èí
stoupající spotøeba pro prùmyslové zpracování, pøedevím na
motorová paliva, ale i rùst nákladù na pìstování (mzdy, pesticidy, hnojiva, voda aj.).
I kdy vyuití zemìdìlských plodin jako surovin na rùzné
prùmyslové výrobky celosvìtovì stoupá, existují i dostateèné
rezervy  v agrotechnice, ve volných pìstebních plochách,
v intenzifikaci produkce, zavlaování, chemické ochranì a vybudování infrastruktury  aby tuto spotøebu bezpeènì pokryly,
ani by mìla dopad na zásobení obyvatel potravinami.

S intenzivním rozvojem zpracování zemìdìlských surovin
na rùzné prùmyslové produkty  v souèasnosti hlavnì na bioetanol, bionaftu a bioplyn  se v poslední dobì íøí obava, zda
tím nebude ohroeno zásobování obyvatel základními potravinami. Je skuteèností, e na svìtovém trhu dolo v posledních
mìsících k strmému rùstu cen nìkterých zemìdìlských komodit, pouívaných jako suroviny pro výrobu dalích prùmyslových produktù. Podle názoru mnoha odborníkù pro to vak
není reálný dùvod a rùst cen je pøedevím dùsledkem spekulací
obchodníkù a rùzných pøekupníkù, kteøí tuí v navozené situaci pøíleitost k mimoøádným ziskùm.
Realitou vak je a zøejmì i bude celosvìtovì nerovnomìrné
teritoriální rozdìlení výroby a spotøeby zemìdìlských surovin
pro výrobu potravin, a proto nelze nedostatek urèité plodiny
v nìkteré oblasti vylouèit.
Velké rezervy jsou v ploe neobdìlávané zemìdìlské pùdy.
Dnes se z 13,4 mld. ha vyuívá jen asi 1,6 mld. ha, a to ani ne
dostateènì intenzivnì, napø. jen asi 20 % pùdy je umìle zavlaováno. Málo obdìlávané plochy jsou v mením mìøítku ve
východní Evropì a více v Jiní Americe, kde ale nedokonalá
infrastruktura omezuje jejich vìtí exploataci. Nejvíce velkých
volných ploch vhodných pro zemìdìlství je v Africe, tam je
vak jejich vyuití problematické  nejen pro nevybudovanou
infrastrukturu, ale i pro nestabilní politickou situaci, èasto ústící
v tomto regionu ve váleèné konflikty.
Prognóza rùstu svìtových cen zemìdìlských plodin v následujících deseti letech pøedpokládá u penice zvýení ceny
o 40 %, u ostatních obilovin o 60 %, u olejnin o 6080 %, u cukru
jen o 30 %. Zvýení cen krmiv, které s pìstováním obilovin
souvisí, by se napø. v cenì masa mìlo projevit jen asi do 30 %.
Pøíèinou zvýení cen zemìdìlských surovin má být nejen jejich

Svìtová výroba palivového etanolu dosáhla v roce 2007
témìø 50 mil. m3, prognóza pro rok 2008 uvádí dalí nárùst na
63,4 mil. m3. Pøi výrobì etanolu z obilí a z cukrovky vznikají
jako vedlejí produkty dùleitá krmiva: øepné øízky, glutén, bílkovinné krmivo, výpalky. Pøi zpracování obilí vznikne z jednoho
hektaru pøiblinì 2,7 m3 etanolu a 2,7 t krmiv, co napø. nahradí
sójový rot, na jeho výrobu by bylo tøeba vypìstovat sóju na
1,3 ha. Obdobnì lze z 1 ha cukrovky získat asi 6 m3 etanolu
a 20 t krmiva  lisovaných vyslazených øepných øízkù. Získat
seriózní a komplexní informace o výrobì zemìdìlských produktù ve vech státech pro spotøebu jako potraviny, pro prùmyslové zpracování na jiné výrobky a na produkci krmiv, je
obtíné. Statistické údaje, pokud vùbec jsou k dispozici, nejsou
pøesné a lií se podle jednotlivých zdrojù. V mnoha zemích se
agrární plodiny pro dalí prùmyslovou výrobu zaèínají pìstovat
na døíve neobdìlávaných plochách.
Spotøeba obilovin na výrobu palivového lihu v posledních
letech je v uvedena v tab. I. (1) a podle jednotlivých oblastí
v tab. II. (2). Z obilovin urèených na výrobu etanolu za poslední

Tab. I. Svìtová spotøeba obilovin na výrobu palivového lihu

Tab. II. Spotøeba obilovin na palivový líh v jednotlivých oblastech

Plodina

Spotøeba 2005/06
(mil. t)

Spotøeba 2008/09*
(mil. t)

Nárùst spotøeby
(%)

kukuøice

51,8

117,0

126

Výroba palivového etanolu a potravinové zdroje

Oblast
USA

Spotøeba 2005/06
(mil. t)

Spotøeba 2008/09*
(mil. t)

Nárùst spotøeby
(%)

41,3

101,7

146

penice

2,2

4,5

2

EU-27

3,2

5,2

63

proso

0,7

1,4

50

Kanada

0,7

2,5

257

jeèmen

0,7

0,7

0

Èína

9,5

12,0

26

ito

0,4

0,2

50

ostatní zemì

1,1

2,4

118

55,8

123,8

121,8

Celkem

55,8

123,8

122

Celkem

* pøedpoklad
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dva roky zaznamenala nejvìtí nárùst spotøeby kukuøice (tab. I.).
To je dáno skuteèností, e USA, hlavní svìtový producent etanolu, uívá právì tuto plodinu jako hlavní surovinu pro jeho
výrobu. Podíl kukuøice na etanol je vak pouze 15%, vìtina
kukuøice se spotøebuje jako krmivo (60 %) a v rùzných potravináøských výrobcích (11 %). V dalí prùmyslové výrobì se spotøebuje 10 % a k ostatním úèelùm zbylá 4 % kukuøice.
Dùleitou surovinou pro výrobu etanolu, pøedevím v Asii,
se postupnì stává proso. Ostatní zemìdìlské suroviny obsahující krob (rýe, brambory, maniok, batátaty a èirok) se na výrobì etanolu zatím podílejí podstatnì mením podílem.
Nárùstem výroby palivového etanolu za poslední dva roky
dominuje USA, kde se roènì vyrobí asi 25 mil. m3 lihu, pøed
Brazilií, která roènì vyrábí kolem 20 mil. m3 etanolu ze tøtiny.

Hodnoty uvedené v tab. II. pro Kanadu a ostatní zemì vycházejí
z velmi nízkého základu a nejsou tedy zcela soumìøitelné.
Celosvìtová produkce obilovin v roce 2008, vèetnì 435 mil. t
rýe, se odhaduje 2 145 mil. t. Spotøeba na výrobu ca 124 mil. t
palivového etanolu (tab. I. a II.) bude tedy pøedstavovat velmi
malý podíl, pouze 5,8 %.
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Dny skliznì cukrovky
Svaz pìstitelù cukrovky Èech a Øepaøská komise pøi spoleènosti TTD uspoøádaly pro èeské øepaøe setkání zamìøené
na problematiku moderní a etrné technologie skliznì a techniku pro manipulaci, èitìní a nakládání øepy. Pìstitelé z rajonu
cukrovaru Dobrovice se setkali ve støedu 22. 10. v ZS Skalsko, øepaøi z východních Èech se seli o týden døíve ve Svobodných Dvorech (a na pozemcích spoleènosti Statek Dlouhé
Dvory). Kadého setkání se zúèasnilo asi padesát pìstitelù.
Po pøedstavení hostitelského podniku referovali pøedstavitelé
SPC Èech v první èásti o souèasné situaci v oboru a o problémech spojených s nákupem øepy, zástupce spoleènosti TTD

pak o prùbìhu kampanì a aktuálních sklizòových výsledcích. Spoleènost TTD podporuje moderní trendy skliznì; sama
provozuje pìt pøeklepávaèù (tøi v Dobrovici a dva v Èeském
Meziøíèí), transport vìtiny cukrovky realizuje velkokapacitními návìsy. O moderních technologiích skliznì hovoøil zástupce spoleènosti Agrosluby CZ, která zabezpeèuje sklizeò
asi 15 % výmìry cukrovky v Èechách. Na poli pak následovala
ukázka skliznì stroji Holmer Terra-Dos a Ropa EuroTiger
s odvozem strojem AgroVital a pøepravníkem Kleine LS 18-2.
Se zájmem úèastníkù se setkal také èisticí pøekladaè Kleine
RL 350 V, který pracoval na polní ukládce ve Skalsku.

Ukázka práce èisticího pøekladaèe Kleine RL 350V v ZS Skalsko
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