LISTY CUKROVARNICKÉ a ØEPAØSKÉ

Nové naøízení o pøípravcích na ochranu rostlin
Evropský parlament v souèasné dobì projednává ve druhém ètení návrh naøízení o pøípravcích na ochranu rostlin, který je kompromisním výsledkem jednání
Evropské komise a Rady. Cílem tohoto pøedpisu je zajistit vyí úroveò harmonizace postupù pøi povolování pøípravkù, ochrany zdraví konzumentù a osob
provádìjících aplikaci a té ochrany ivotního prostøedí, zejména pak zdrojù
pitné vody.
Zástupci Ministerstva zemìdìlství a Státní rostlinolékaøské správy po celou dobu
projednávání a pøípravy návrhu prosazují zapracování opatøení, která by mìla
zabránit negativním dùsledkùm pro pìstitele, a zároveò by zlepila konkurenceschopnost èeských zemìdìlcù. Kromì pøechodného období pro aplikaci nových kritérií se jedná o poadavek, aby Evropská komise provedla analýzu dopadu
koneèné verze kritérií na dostupnost chemické ochrany. Samotná kritéria jsou
i nadále pøedmìtem jednání. Proto není moné realistickou analýzu dopadu
provést v souèasné fázi.
Èeská republika do textu návrhu Rady EU také prosadila nìkolik ustanovení, jejich cílem je zjednoduení povolovacího procesu u ménì významných plodin.
Aplikací návrhu ve znìní spoleèné pozice Rady by v ÈR nemuselo dojít k vyímu
úbytku, ne 48 % pøípravkù povolených v souèasné dobì. Tento úbytek by
nenastal v okamiku nabytí úèinnosti naøízení, ale postupnì v letech 20112018.
Úbytek mùe být do urèité míry eliminován registrací nových pøípravkù ve stejném období.
Schvalovací proces provází intenzívní lobování vech zainteresovaných stran.
Prùmysl a pìstitelské svazy vyjadøují obavy z nedostatku pøípravkù pro nìkteré
plodiny, zejména v pøípadì pøijetí pozmìòovacích návrhù Evropského parlamentu. Kritickou èástí tìchto pozmìòovacích návrhù je pøedevím zmìna kritérií pro hodnocení vlivu úèinných látek na zdraví lidí.
Státní rostlinolékaøská správa povauje návrhy nìkterých poslancù Evropského
parlamentu na zpøísnìní kritérií schválených Radou EU za nepøijatelné. Podobnou pozici zastává i øada dalích èlenských zemí. Spotøeba pøípravkù na ochranu rostlin je v Èeské republice výraznì nií, ne ve starých èlenských zemích,
proto i cíle pro sníení mnoství pouívaných pøípravkù nemohou být totoné
v celé EU.
Pøi hlasování ve výboru pro ivotní prostøedí, veøejné zdraví a bezpeènost potravin Evropského parlamentu, ve dnech 5. a 6. listopadu 2008, byla zamítnuta
èást pozmìòovacích návrhù, jejich uplatnìní by bylo spojeno s rizikem výrazného zvýení nákladù na rostlinnou produkci, a tím i s rizikem zvýení cen
potravin. Pøesto zùstává nìkolik velmi problematických bodù.
Dalí období pøed pøedpokládaným datem hlasování v plénu Evropského parlamentu 13. ledna 2009 bude vìnováno zejména jednání o tzv. vyluèovacích kritériích pro hodnocení úèinných látek. Èeská republika se bude zasazovat o dosaení
kompromisu pøijatelného z hlediska zájmù naeho zemìdìlství i ochrany zdraví
lidí a ivotního prostøedí.
Ministerstvo zemìdìlství ÈR
Státní rostlinolékaøská správa

do Rakouska, 32 927 t na Slovensko,
32 768 t do Nìmecka, 8 001 t do Polska,
3 749 t do Rumunska a 3 211 t do Francie.
V tomté období bylo dovezeno 88 484 t
cukru (z toho 8 461 t surového, 7 035 t
z EU). Ze 73 621 t bílého cukru pocházelo 60 123 t z EU, to hlavnì ze Slovenska (19 653 t), z Nìmecka (12 112 t)
a z Polska (10 772 t). Dovezeno bylo také
12 964 t cukru ze Srbska.
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Z kampanì na Slovensku
V polovinì kampanì na Slovensku byly
výnos a kvalita cukrové øepy velmi dobré. Slovensko má vyrobit 112 319 t cukru, loni to bylo 147 299 t. Zpracuje se asi
620 tis. t slovenské cukrovky, zbytek se
doveze ze zahranièí.
Spoleènosti Povaský cukor se restrukturalizací sníila kvóta cukru z 86 500 t na

68 479 t. Po sloitých jednáních s pìstiteli
plánují v cukrovaru Trenèianska Teplá,
který patøí spoleènosti, zpracovat 450 tis. t
øepy (z toho asi 420 tis. t nakoupí od slovenských pìstitelù, zbytek doveze z Moravy), tj. o 76 tis. t øepy ménì, ne loni.
Odhadovaný prùmìrný výnos byl 58 t/ha
pøi prùmìrné cukernatosti 17,3 %. Jmenovitá zpracovatelská kapacita cukrovaru je 5 800 t/d øepy. Cukrovar investoval
do sníení energetické nároènosti na
vech úsecích výroby. Podaøilo se stabilizovat dodavatelsko-odbìratelské vztahy
a vedení spoleènosti proto doufá, e i v budoucnu dokáí zajistit surovinu potøebnou
k naplnìní pøidìlené kvóty cukru. Cukrovar Trenèianska Teplá ukládá asi 40 %
vyrobené tìké ávy v zásobníku, zbytek
se ihned zpracovává na koneèný produkt.
Cukrovar v Seredi spoleènosti Slovenské
cukrovary (vlastníkem je rakouská Agrana), plánuje letos zpracovat 310 tis. t cukrovky a vyrobit 44 tis. t cukru, èím naplní
výrobní kvótu. Z vekeré zpracované øepy
se vyrábí bílý cukr. Dodavatelsko-odbìratelské vztahy s pìstiteli jsou velmi dobré, spolupráci øídí komise sloená ze
zástupcù pìstitelù a cukrovaru. Slovenské cukrovary mají ji potvrzené dodavatelské smlouvy na celé mnoství cukrovky,
které je potøebné na výrobu kvótového
mnoství cukru v kampani 2009/10.

Výroba bioetanolu na Slovensku
Spoleènost Enviral (dceøiná spoleènost firmy Slovenské lihovary a likérky) vyrábí
od loòska v Leopoldovì bioetanol z kukuøice. Výrobní kapacita závodu je 120 tis. m3
bioetanolu za rok. Surovinou je 300 tis. t
kukuøice, kterou Enviral nakupuje zhruba za 90 EURO/t (od slovenských pìstitelù kukuøice, od domácích obchodníkù
a z Maïarska), snaí se pomìrnì úspìnì uzavírat s pìstiteli dlouhodobé smlouvy. Hlavním kvalitativním parametrem
nakupované kukuøice je vlhkost, mezní
hodnotou je 14 %. Zohledòuje se i obsah
neèistot nebo krobu, který ovlivòuje výi
sráek nebo pøíplatkù k cenì.

World Ethanol 2008
V Paøíi se konal 3. a 6. listopadu 2008
11. roèník mezinárodní konference vìnované produkci etanolu World Ethanol
2008. Na konferenci vystoupilo pøes padesát pøedstavitelù vedoucích spoleèností
z celého svìta, mj. i Phillipe Duval, pøed-
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