LISTY CUKROVARNICKÉ a ØEPAØSKÉ

Od 1. 4. 2009 pøevzal funkci øeditele výkonné sloky Svazu pìstitelù cukrovky Èech
ing. Jan Køováèek, pøedtím pracující jako obchodní zástupce spoleènosti KWS Osiva.

Pøedstavujeme ing. Jana Køováèka,
nového výkonného øeditele SPC Èech
Proè jste se rozhodl pøijmout funkci øeditele výkonné sloky SPC Èech?
O situaci ve Svazu pìstitelù cukrovky Èech jsem hovoøil s pøedchozím øeditelem
ing. Jiøím Krouským, se kterým jsme celou problematiku dùkladnì projednali.
Myslím si, e to byl mu na svém místì, a budu se snait v jím zapoèaté práci
pokraèovat. Jako obchodní zástupce u KWS Osiva jsem mohl vyslechnout problémy pìstitelù po celých Èechách a èásteènì i na Moravì. I kdy to byla práce
zajímavá a bavila mì, nakonec jsem se rozhodl pro zmìnu. Úkoly ve SPC Èech
budou jistì pestré, zajímavé a nároèné. Mé rozhodnutí ovlivnilo i to, e mám
k cukrovce velmi vøelý vztah.
Jak se tento vztah formoval?
Spoleènì s cukrovkou byl mou první (èi druhou) láskou sladovnický jeèmen.
Vìnoval jsem se mu bìhem pokusù provádìných za doktorandského studia na ÈZU
v Praze. Vezmu-li to chronologicky, nejprve jsem si oblíbil ozimou penici, pak
sladovnický jeèmen a nakonec také cukrovku. Je to vidìt i na plochách osevu
v naí rodinné farmì. Døíve jsme pìstovali cukrovku asi na 25 ha a na zbytku
penici. Nyní máme 35 ha jarního jeèmene, asi 25 ha penice a osejeme více ne
40 ha cukrovkou, protoe vìøím v její rentabilní pìstování.
Co pøedcházelo vaí práci týkající se osiva cukrovky?
Pøedcházela samozøejmì delí cesta za vzdìláním. Studium na gymnáziu v Mladé
Boleslavi mi dalo mj. perfektní základy nìmèiny, take jsem mohl hned po
maturitì sloit základní státní jazykovou zkouku. Znalost tohoto jazyka vyuívám
v zahranièí a pomùe mi v komunikaci na setkáních CIBE v Bruselu èi v Kodani.
Zdokonaluji se také v angliètinì. Pro práci ve SPC je dùleitá velmi dobrá znalost alespoò jednoho svìtového jazyka.
Po gymnáziu jsem zvaoval monost studia na Pedagogické fakultì UK nebo
VCHT, ale díky tomu, e prarodièe ji na konci minulého století obhospodaøovali pøiblinì 70 ha v oblasti Bezna, rozhodl jsem se pro studium rostlinné výroby na Agronomické fakultì ÈZU (dnes Fakulta agrobiologie, potravinových
a pøírodních zdrojù). Inenýrské studium trvalo pìt let a díky pøísným pedagogùm na gymnáziu bylo první tøi roky naprosto bezproblémové, kolegové ze
zemìdìlských kol a obchodních akademií se trochu trápili s chemií a matematikou. Poslední dva roky ryze odborného studia mìly být obtínìjí, ale díky
praxi na rodinné farmì a pozitivnímu vztahu k pøírodì jsem nemìl ádné problémy a úspìnì absolvoval v roce 2004. Pøi absolutoriu jsem dostal Cenu rektora ÈZU za vynikající výsledky pøi studiu a o nìkolik mìsícù pozdìji i Cenu
Josefa Hlávky od nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeòky Hlávkových. Toto
ocenìní obvykle pøipadne dle studijních výsledkù dvìma a tøem studentùm
ÈZU a samozøejmì i z jiných univerzit. Se mnou byly z ÈZU ocenìny jetì dvì
dívky z dalích fakult.
I díky tìmto výsledkùm jsem se rozhodl pokraèovat v doktorandském studiu
a specializovat se na regulaci tvorby výnosu a jakosti jarního sladovnického
jeèmene za pomoci rùstových regulátorù a nových zpùsobù zakládání porostù.
Øádné studium jsem ukonèil v roce 2007, sloil státnice a nyní mi zbývá pouze
obhajoba výsledkù v disertaèní práci v létì letoního roku. Za vedení ve studiu
vdìèím svému koliteli prof. Vaákovi. Pøi doktorandském studiu jsem pùsobil
i na Humboldtovì univerzitì v Berlínì, kam se rád na pozvání profesorù vracím.
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Z monitorování zásoby dusíku
Zásoba dusíku na øepných polích v Èechách byla podle výsledkù monitorování
provádìného Øepaøským institutem, s. r. o.,
v bøeznu 2009 v celém regionu extrémnì
nízká. Týká se to pùdní vrstvy 060 cm,
ze které cukrovka odebírá iviny do konce èervna, v ornici (030 cm) bylo mnoství dusíku pouhých 25 % loòského stavu
i dvacetiletého prùmìru. Podle ØI je to
dùsledkem vyích zimních sráek a omezení hnojení v loòském roce. Dùleité je
vèasné hnojení, jinak bude dusík v kvìtnu øepì chybìt.

Agrofert Holding koupil Agropol Group
V ÈR dolo k dosud nejvìtí fúzi v rezortu zemìdìlství a potravináøství  skupina
Agrofert Holding Andreje Babie koupila
spoleènost Agropol Group. Hodnota transakce se pohybuje v miliardách korun. Fúzi
schválil s nìkterými omezujícími podmínkami Úøad pro ochranu hospodáøské soutìe ÈR.

Èesko  dovoz pøírodních sladidel
V lednu 2009 dovezlo Èesko 1 813 t glukosy  vechnu z EU, nejvíce ze Slovenska (987 t) a z Francie (480 t). Import
izoglukosy èinil 742 t, nejvíce ze Slovenska (501 t) a z Maïarska (221 t). Z EU
bylo dovezeno i 191 t fruktosy, nejvíce
z Itálie (90 t) a z Francie (57 t).

K pìstování GMO v EU
Evropská unie by mìla povolit pìstování
geneticky modifikovaných plodin, uvedl
prezident Agrární komory Jan Veleba.
Pøísná regulace brání evropským zemìdìlcùm konkurovat ostatnímu svìtu. Podíl GMO na celkové výmìøe je v EU pouze
0,1 %, povoleno je jen pìstování GM kukuøice.

Z odborných akcí
Z celé øady mezinárodních odborných
akcí, které se konaly èi budou konat na
jaøe 2009, vybíráme:
Sympozium Asociace AVH
Asociace Andrewa van Hooka poøádala
26. 3. 2009 v Remei 16. sympozium vì-
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nované problematice hodnocení strategií
analýz a øízení výrobních procesù v dobì
zmìn cukrovarnického a lihovarnického
sektoru.
Biopaliva ve Støední a Východní Evropì
Dalí roèník pravidelné konference poøádané spoleèností F. O. Licht se uskuteèní
21.22. 4. 2009 v maïarské Budapeti.
Kromì øady zahranièních øeèníkù mají
vystoupit generální øeditel spoleènosti
Cukrovary a lihovary TTD a pøedseda Svazu lihovarù ÈR ing. Oldøich Reinbergr,
øeditel Svazu pìstitelù s zpracovatelù olejnin ing. Martin Volf a obchodní øeditel
spoleènosti Agropodnik Jihlava (jednoho
z nejvìtích producentù MEØO v ÈR) ing.
Rastislav Trecák.
První konference ESST
European Society for Sugar Technology
(ESST) poøádá svou první konferenci
v nizozemském Rotterdamu od 18. do
20. 5. 2009. Ústøedními tematickými okruhy jednání budou kvalita cukrovky, udrení výroby øepného cukru, budoucnost
vyuívání zdrojù energie a hlavní smìry
vývoje technologie výroby.

Èína  zemìdìlské suroviny na výrobu palivového etanolu
V roce 2007 spotøebovala Èína na výrobu
bioetanolu celkem 1 270 tis. t obilí. Následkem zákazu zpracovávat potravináøské suroviny na prùmyslové výrobky bude
na plánovanou výrobu 2 mil. t etanolu
v roce 2010 k dispozici 110 tis. t manioku, 230 tis. t batát a 100 tis. t podøadného
obilí.

USA  etanol z celulosových surovin
Spoleènost Verenium oznámila, e buduje za 300 mil. USD na Floridì první provozní jednotku na výrobu etanolu, která
konvertuje biomasu na etanol. Pøedpokládá se výroba 136 tis. m3 roènì, provoz
bude zahájen v roce 2010. Celulosová
surovina bude k fermentaci tìpena
v 1. stupni enzymaticky, geneticky upravenými kmeny bakterie Escherichia coli
BW34 a KO11. Náklady na výrobu 1 m3
etanolu by mìly být ~240 USD.
Spoleènost Idaho National Laboratory informovala o úspìnì zkoueném procesu
konverze biomasy Bio-Syntrolysis: vyuívá ke gazifikaci na syntézní plyn elektrolýzu vodní páry pøi vysoké teplotì.
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Pracujete jetì na ÈZU, nebo jste se
rozhodl pro praxi?
Spojení s univerzitou stoprocentnì ruit nebudu, protoe pokusy jsou mým
koníèkem a kontakt se studenty udruje èlovìka ve svìím stavu  i kdy
nejsem tak starý, je mi dvacet sedm
let. Mou hlavní pracovní náplní bude
SPC Èech a volné chvíle vìnuji kole
a práci na rodinné farmì.
To bude asi èasovì nároèné?
Myslím, e ve se dá stihnout, pracovat se dá i po veèerech a je-li to nutné i v noci. Tím naráím zejména na
práci v rostlinné výrobì, protoe obzvlátì zde je nutné dodret správné agrotechnické lhùty. Poèasí nám èasto práci komplikuje, a tak se stává, e je pak
práce nárazová. Letoní rok v tomto je speciální. Kdo z pìstitelù stihl zasít jarní
jeèmen do 19. 3. a kdo stihl bøeznový termín výsevu cukrovky?
Jak hodnotíte postavení cukrové øepy v ÈR?
Je to plodina stabilizaèní, bez výrazných výkyvù ceny. Kdo od ní svévolnì utíká,
je zbabìlec a je sám proti sobì. Pouze na obilniny se nedá spolehnout, kdy
cena v jednom roce dosáhne 6 500 Kè/t i více a dalí rok je 2 0003 000 Kè/t,
o máku ani nehovoøím  výkyv 100 000 korun za tunu je zkrátka úasný.
U cukrovky je tøeba ceny alespoò 1 000 Kè/t, která zajistí pokrytí nákladù na
pìstování i rentabilitu. Toto by mìlo být u cukrovky pro výrobu cukru v sezonì
2009/10 zajitìno! Dobrá cena se odráí i v zájmu pìstitelù o její dalí pìstování.
Jako pozitivum vidím zruení nákladù na dopravu a plnou oddìlenou platbu
k cukrovce pro výrobu cukru. Bioetanolová cukrovka sice rentabilitu trochu
zkazí, ale v prùmìru to bude jasnì pozitivní. Musíme se zamìøit na nae náklady
pøi pìstování cukrovky. Èásteènì se dá uetøit na herbicidech, vèasné aplikaci,
a investicích do pomocných látek a fungicidù, které vloené finance vrátí ve
vìtím výnosu èi cukernatosti.
Dalí variantou by bylo pøevést vekeré pìstování cukrovky ze spoleèností do
soukromé sféry, kde jsou výraznì mení reijní náklady a kalkuluje se spíe jen
s pøímo vynaloenými vstupy, které nebudou vyí ne 35 00040 000 Kè/ha.
Vím to z vlastní praxe, kdy je rentabilita zajitìna ji pøi výnosu okolo 5055 t/ha
a prùmìrné cenì 800 Kè/t. Je to ale opravdu pøípad pouze soukromníkù. Velká
drustva potøebují v nákladech o minimálnì 10 000 Kè/ha více a rentabilita bez
oddìlené platby pøi trochu horím výnosu mùe pokulhávat!
Co by se dalo jetì zlepit?
Jetì jsem o tom tolik nepøemýlel, ale urèitì bude nutné upravit kupní smlouvy
pro dalí sezonu. Já osobnì bych je zjednoduil a zprùhlednil, nikdo nemá èas
a náladu na právnické klièky. Pokud budou ve smlouvì postihy za nedodávky
èi neodebrání v termínu, tak by mìly být pro obì strany naprosto stejné.
Dalím tématem pak bude motivaèní platba pro novì nasmlouvaná mnoství
cukrovky, která by mìla fungovat obdobnì jako oddìlená platba. Kdo cukrovku chce dìlat, zaslouí si podporu!
Ze zahranièí se k nám postupem èasu dostanou i informace a pìstitelské technologie pro vyuití cukrovky na výrobu bioplynu, co by opìt pomohlo stabilizovat èi dokonce navýit plochu cukrovky v Èeské republice. Udrení a zvyování
ploch cukrovky si kladu mimo jiné za jeden z cílù své práce ve Svazu pìstitelù
cukrovky.
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