ZPRÁVY a INFORMACE

Rusko  odhad výroby cukru 2009/10
Podle ruské unie výrobcù cukru se oèekává v roce 2009/10 domácí produkce
øepného cukru 3,13,2 mil. t, v loòském
hospodáøském roce to bylo 3,5 mil. t. Dùvodem byly nízké teploty na zaèátku vegetace cukrové øepy v bøeznu a poèátkem
dubna a následnì vydatné detì, které
rozbahnily pùdu. Souèasný odhad osevu
cukrovkou v Rusku je 709 200 ha, loni to
bylo 768 300 ha.

Ukrajina  výhled výroby cukrovky
a cukru v hospodáøském roce 2009/10
Oèekává se sklizeò øepy 15 a 16 mil. t
z pìstební plochy 333 tis. ha, výroba bílého cukru by mìla být 1,5 mil. t. Spotøeba cukru na Ukrajinì je kolem 2 mil. t.

Ukrajina  import a export cukru
Od záøí 2008 do konce bøezna 2009 dovezla Ukrajina celkem 43 024 t cukru,
z toho 16 500 t surového z Brazílie.
Z 24 400 t bílého cukru bylo nejvíce dovezeno z Bìloruska (23 926 t). Ve stejném období bylo vyvezeno 31 811 t cukru,
z toho 815 t surového. Z 28 516 t bílého
cukru smìøovalo nejvíce do Kyrgyzstánu
(14 790 t), Uzbekistánu (4 017 t) a do
Moldávie (3 007 t).

RUSKÝ CUKROVARNICKÝ PRÙMYSL V ROCE 2008
A KONCEPCE JEHO ROZVOJE V LETECH 20082020
Nejvìtí øepaøské regiony Ruska jsou Krasnodarský a Stavropolský kraj, Voronìská, Kurská, Belgorodská, Tambovská, Lipecká, Penzenská a Orlovská oblast,
republiky Tatarstan, Bakortostan a Mordovie. Plocha cukrovky se z 1 064,4 tis. ha
(2007) sníila v roce 2008 na 818,8 tis. ha. Díky vyím výnosùm vak byla produkce cukrovky v roce 2008 vyí, a to 29,02 mil. t (v roce 2007 jen 28,96 mil. t).
Na vyí výnos mìlo vliv pouití pièkových technologií pìstování, pesticidù,
dovezeného osiva i pøíznivé poèasí ve vegetaèním období. V roce 2008 byl výnos cukrovky 36,3 t.ha1, v roce 2007 pouze 29,2 t.ha1. Nejvyí výnosy byly ve
Stavropolském (50,5 t.ha1) a Krasnodarském kraji (44,0 t.ha1) a v Rjazanské oblasti (41,5 t.ha1). Nìkteøí pìstitelé dosáhli výnosu pøes 60 t.ha1.
Mnoství nakoupené øepy ze skliznì 2008 èinilo 25,5 mil. t, vèetnì 143 tis. t øepy
pokozené. Celkové zneèitìní øepy dosáhlo 9,3 %, cukernatost 17,10 %. Kampaò byla zahájena v prùmìru 12. záøí, je to o 5 dní pozdìji ne v roce 2007.
Z celkem 76 závodù jich 31 bylo uvedeno do provozu ji v srpnu. V kampani
2008/09 se zpracovalo 24,8 mil. t øepy a vyrobilo rekordních 3 550 tis. t cukru.
Na zaèátku roku 2009 bylo èinných 84 cukrovarù s celkovou kapacitou 302,43 tis. t.d1
øepy. Sedm cukrovarù je dlouhodobì uzavøených a probíhá v nich demontá
zaøízení. Pracují i 2 rafinerie  Tulská a Primorská. Rekonstrukcemi se v nìkterých
cukrovarech zvýila výroba, celkový nárùst kapacity byl 5,17 tis. t.d1 ø. Prùmìrná denní kapacita jednoho závodu je 3,6 tis. t.d1 ø.
V letech 200607 se produkce cukrové øepy ve srovnání s rokem 1997 zvýila
více ne dvakrát. Prùmìrný výnos øepy v období 19962000 èinil jen 17,7 t/ha,
v letech 200607 dosáhl ji 30,8 t/ha, co je o 74 % více. V pìstování øepy dolo
k modernizaci technické základny a technologie pìstování bez ruèní práce se
zaèala pouívat na více ne 95 % osevních ploch. Pozitivní zmìny nastaly i ve
výrobì cukru. Mnoství vyrobeného øepného cukru tak dosáhlo 5153 % celkového mnoství domácí spotøeby (v polovinì 90. let se vyrábìlo jen 2325 % jeho
spotøeby v Rusku).
Koncepce Rozvoj øepného cukrovarnického komplexu 20082020
Ukazatel

Bìlorusko  export cukru
Zemì je stálým exportérem cukru do východních destinací: od poèátku roku do
18. èervna 2009 bylo vyvezeno 74 714 t
bílého cukru do Ruska, 11 520 t do Kyrgyzstánu, 6 592 t do Uzbekistánu a 6 016 t
do Kazachstánu.

Rusko  dovoz pøírodních sladidel
Kromì 2,5 mil. t cukru dovezlo Rusko
v roce 2008 jetì pøírodní sladidla. Dovezeno bylo 30 815 t glukosy  z toho nejvíce z Kazachstánu (19 813 t), Èíny
(8 025 t), Evropské unie (1 086 t) a USA
(1 225 t)  a 16 070 t fruktosy, nejvíce
z Èíny (9 136 t), Evropské unie (5 276 t;
z toho nejvíce z Francie  3 684 t) a USA
(1 486 t).

20042008

2012

2020

Celk. výroba øepného cukru (mil. t)

2,8

3,8

4,8

Sobìstaènost v cukru (%)

50,0

63,0

80,7

Výtìek cukru (%)

13,3

14,0

14,5

Mnoství suroviny (t øepy.t1 cukru)

7,5

7,1

6,9

Mnoství mìrného paliva (% n. ø.)

5,6

4,0

3,5

Ztráty hmotnosti øepy pøi skladování (%)

3,9

3,0

2,0

Zpracovatelská kapacita (tis. t.d ø.)

286

330

380

1

Výnos cukrovky (t/ha)

30,6

35,8

40,3

Cukernatost øepy (%)

16,2

17,0

17,5

Zneèitìní øepy balastními pøímìsemi (%)

12,0

11,0

10,0

Potøebná celková sklizeò (mil. t)

26,4

31,3

37,8

Potøebná øepa ke zpracování (mil. t)

21,4

27,9

34,1

Osevní plocha (tis. ha)

908,8

875,0

938,5

Dosaení výroby v tabulce uvedeného mnoství cukru zajistí ruskou potravinovou bezpeènost.

Pøíspìvky v rubrice Zprávy a informace pocházejí z údajù VUC Praha, ÈMCS, SPC a dalích profesních organizací, státních institucí, z domácího i zahranièního tisku a z internetu.
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