LISTY CUKROVARNICKÉ a ØEPAØSKÉ

Kongres CIBE 2009 v dánské Kodani
CIBE CONGRESS 2009 IN DANISH COPENHAGEN

Jan Køováèek  Svaz pìstitelù cukrovky Èech

Ve dnech 15. a 19. 6. 2009 jsme mìli monost participovat
na kongresu evropského svazu pìstitelù cukrovky  CIBE
v Kodani. Vlastní jednání a vystoupení hlavních øeèníkù probíhala 16. a 18. èervna, poslední den byl vyhrazen rozmanitým
exkurzím, kterých jsme se z èasových dùvodù ji nezúèastnili.
Tradiènì poèetnì nejsilnìjí zastoupení zde mìli Francouzi, dále
Nìmci a byla zde øada delegátù z Polska a Belgie. Zúèastnili se
zástupci z estnácti hlavních evropských státù urèujících situaci
v komoditì cukrovka-cukr (tab. I.). První den jednání (obr. 1.)
vystoupili a pøivítali úèastníky Jos van Campen z Nizozemska,
prezident CIBE, dále pøedseda dánského svazu pìstitelù cukrovky Jørn Dalby a výkonný øeditel Klaus Sørensen, za CEFS
prezident Johann Marihart. Èeská republika a Svaz pìstitelù cukrovky Èech byly zastoupeny ing. Janem Køováèkem a ing. Ivanem Koneèným, CSc., ze Slovenska se zúèastnili tøi zástupci.

Výsledek cukerní reformy EU
Jedním z hlavních témat kongresu bylo vyhodnocení reformního procesu probíhajícího v EU. Srovnávaly se zejména
výsledky z let 20062009, resp. kampaní 2006/072008/09.

Obr. 1. Z prvního dne jednání kongresu CIBE

Klaus Dieter Borchardt, vedoucí kabinetu komisaøky Fischer-Boelové, povauje reformu za velmi úspìnou, zejména
z pohledu udritelnosti pìstování cukrovky v Evropì. Kvóta
v Evropské unii pøed reformou byla 18,27 mil. t cukru, od sezóny 2009/10 je jen 14 mil. t. Toto období provázel také pokles
referenèní ceny cukru z 632 EUR.t1 v èervenci a srpnu 2008 na
540 EUR.t1 a nakonec 404 EUR.t1 v souèasné dobì.
Jos van Campen shrnul výsledek reformy: nepovauje ji za
tak úspìnou. Uzavøeno bylo 89 cukrovarù (43 %) a zbývá 107
èinných, vlivem reformy obor pøiel o 25 tis. pracovních míst,
138 tis. pìstitelù skonèilo s pìstováním cukrovky (45 %) a plocha øepy v Evropské unii klesla o 700 tis. ha (32 %)! Pìstování
cukrovky ukonèily Bulharsko, Irsko, Lotysko, Slovinsko a Portugalsko. Dalích pìt státù (Itálie, Maïarsko, Øecko, Slovensko
a panìlsko) odevzdalo pøes 50 % kvóty. Celková kvóta byla
sníena o 28 %, ceny øepy jsou nií o 41 % (s koneèným poklesem o 45 %). Jen tìko lze hovoøit o veleúspìchu reformy,
vidíme-li tato èísla*.
Otázkou v souèasné dobì je sobìstaènost v produkci cukru po tomto reformním období. Deficity jsou pak øeeny importy z mimoevropských zemí, zejména z Brazílie. Odhad produkce
cukru v EU v 2009/10 je 13,9 mil. t, vzniká tak nevybalancovaná nabídka a poptávka (25 % z celkové
spotøeby cukru v Evropské unii bude
kryto dovozy).
Souèasná svìtová výroba cukru
èiní nyní 154161 mil. t, spotøeba je
naproti tomu 161166 mil. t. Výsledný
deficit 410 mil. t mùe zpùsobit rùst
cen cukru, co ji bylo zaznamenáno
v bøeznu a dubnu 2009. V následujících
letech se v zemích Evropské unie oèekává také nárùst spotøeby bioetanolu
(tab. II.).
V této souvislosti je tøeba ocenit
iniciativu CIBE, která vystoupila proti
nadmìrným importùm bioetanolu
z Brazílie do védska. védsko poádalo o import 1 600 mil. l brazilského
etanolu pro roky 20092011, ale bylo
mu povoleno dovézt jen 220 mil. l
v roce 2009, a to pouze k výrobì paliv E85 a E95. Protekcionistická role
evropského svazu pìstitelù cukrovky
je zde nepostradatelná.

* Upøesnìní  k pìti státùm, které odevzdaly více ne 50 % kvóty patøí dle Borchardta i Finsko (tj. pak celkem est státù s poklesem kvóty
o více ne 50 %), pokles kvótového mnoství bìhem reformy o 28 % pøedstavuje 5,8 mil. t cukru.
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Pìstování øepy a cukrovarnický prùmysl v Dánsku
Dánsko je v pìstování cukrovky velmi
dobøe srovnatelné s Èeskou republikou  je
zde obdobná výmìra øepy, výnosy i cukrenatost. Také výrobní kvótu má takøka identickou. Pøed reformou (2006) byla 421 tis. t,
v roce 2008 pak 372,4 tis. t bílého cukru (pokles o 15 %).
V Dánsku fungovalo døíve devìt cukrovarù, první cukrovar byl zaloen v roce 1873.
Dnes jsou zde èinné dva cukrovary s celkovým
denním zpracováním 24 500 t øepy (11 500 t
a 13 000 t). Kampaò trvá obvykle 115 dní od
konce záøí do 20.23. ledna. U pozdních dodávek je nutné zakrývání hromad sklizené
cukrovky (obr. 2.).
Výroba bílého cukru se od roku 1980 pohybovala vdy mezi 450550 tis. t s ojedinìlými
roèními výkyvy pod 400 tis. t. Plocha pìstování cukrovky klesla postupnì z 65 000 ha na
36 500 ha s odhadem sníení v kampani
2009/10 a na 38 500 ha. Cukrovku pìstuje
1 627 øepaøù (pokles z 1 867) a prùmìrná výmìra cukrovky na pìstitele zvolna vzrostla
z 19,6 ha na 23,7 ha (ÈR se vak zdaleka nevyrovná, u nás je vyí ne 70 ha). Prùmìrná
svozová vzdálenost øepy v Dánsku je nyní
32 km.
V pìtiletém prùmìru docílili výnosu cukrovky 58,3 t.ha1 pøi 16% cukernatosti, aktuální cukernatost v tomto období byla 17,8 %
a produkce bílého cukru 10,4 t.ha1.

Obr. 2. Zakrývání ukládky cukrovky v Dánsku

Obr. 3. Výzkum cukrovky v Dánsku  sklizeò maloparcelkových pokusù

Tab. I. Delegáti na kongresu CIBE v Kodani
Zemì

Poèet delegátù

Belgie

35

Èeská republika

2

Dánsko

27

Finsko

5

Francie

73

Itálie

4

Maïarsko

2

Nìmecko

53

Nizozemsko

14

Polsko

32

Rakousko

14

Rumunsko

6

Slovensko
védsko

3
11

Výzkum (obr. 3.) v oblasti cukrové øepy zajiuje obdoba Øepaøského institutu. Od roku 2008 je dánský a védský výzkum spojen, výzkumná èinnost
probíhá v obou zemích, centrála vak sídlí v Dánsku. Tuto organizaci z poloviny
financuje spoleènost Nordic Sugar, druhých 50 % pochází od dánských a védských pìstitelù cukrovky (poplatek z 1 t smluvní øepy je 0,86 DKK, tj. 0,12 EUR).

Tab. II. Vývoj produkce bioetanolu v Evropské unii
Rok

Výroba bioetanolu
z øepy (mld. l)

Poznámka

výcarsko

3

2007

0,7

celková výroba bioetanolu: 1,8 mld. l

Turecko

2

2008

1,1

celková výroba bioetanolu: 2,8 mld. l

Velká Británie

9

2020

5,0

z toho bude 4,5 mld. l urèeno pro výrobu paliv
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Tab. III. Ceny cukrové øepy v Dánsku a ve vybraných státech EU
Rok

Základní cena cukrovky
v Dánsku
1
1
EUR.t (DKK.t )

Zemì

Motivace pro pìstování cukrovky

2006

32,86 (244,89)

Polsko

Pøíplatek 12,40 EUR.t v pøípadì vyplnìní kvóty na 100 %

2007

29,78 (221,78)

Dánsko

Extra pøíplatek 4,55 EUR.t øepy

2008

27,83 (207,33)

védsko

Oèekávaná cena 33,8 EUR.t pøi cukernatosti 16 %

2009*

30,84 (229,76)

Nìmecko

2010*

30,84 (229,76)

Francie

1

1

1

Pøíplatek k minimální cenì pøi vyí prodejní cenì cukru nad cenu referenèní (podíl pìstitele 50 %)
1

1

Pøi pøekroèení kvóty o 1% pøíplatek 0,15 EUR.t , o 10% pøíplatek 1,5 EUR.t (maximum)

* Dánsko  poèítá se se základní cukernatostí 17,3 % pro výkup, vechny èástky pøed odvodem produkèní dávky.

Vechny pìstitele v Dánsku zatiuje a prezentuje jedna
organizace  dánský svaz pìstitelù se sídlem v Kodani, který
øídí patnáct èlenù pøedstavenstva v èele s tøíèlenným prezidiem
(pøedsedou a místopøedsedy). Èlenské pøíspìvky se odvádìjí
vyí ne v Èeské republice, na 1 tunu øepy se platí 1,50 DKK
(0,20 EUR).

Výsledek kampanì 2008/09 v Evropské unii
V Evropské unii byla zaznamenána rekordní kampaò
s výnosem bílého cukru 11,4 t.ha1 pøi výnosu øepy 64 t.ha1.
výcarsko vykázalo také 11,4 t.ha1 pøi prùmìrném výnosu bulev 78,7 t.ha1.
Statistiky CIBE uvádìjí pro porovnání u Èeské republiky
výnos 9,43 t.ha1 bílého cukru pøi 58,3 t.ha1 bulev a cukernatosti
18,04 %, pro Slovensko pak výnos 9,42 t.ha1 bílého cukru pøi
výnosu bulev 61,1 t.ha1 a cukernatosti 17,21 %.

Cena cukrovky ve vybraných èlenských státech CIBE
Pro ÈR je platná minimální cena øepy 26,3 EUR.t1 pøed
odvodem výrobní (produkèní) dávky, ta èinila v loòské sezonì
22,12 Kè.t1 (0,8 EUR.t1), výsledná cena je pak 25,5 EUR.t1.
Spoleènost TTD pøislíbila, e bude pìstitelùm platit cenu za
cukrovku minimálnì ve srovnatelné výi s produkèními státy EU.
Ostatní státy reagují na pøíli nízkou minimální cenu øepy nejèastìji formou extra payment (extra plateb k minimální cenì
cukrovky). Pokud vezmeme pro porovnání opìt Dánsko, tak je
zde platná minimální cena, k tomu extra payment 4,55 EUR.t1,
dále pøíplatek za nií procento neèistot 0,7 EUR.t1, pøíplatek za
omezené vzorkování (to je provádìno z kadé tøetí soupravy)
0,35 EUR.t1, pøíplatky za vèasné dodávky 0,13 EUR.t1 a pozdní
dodávky 0,27 EUR.t1, øízky placeny 1 EUR (pøipoèítávají se k cenì
cukrovky). Výsledná cena je 33,29 EUR.t1 s moným dalím
bonusem (3,79 EUR.t1) pøi vlastní dopravì øepy do cukrovaru 
to by ale v naich podmínkách nebylo pøíli reálné.

Obr. 4. Delegáti kongresu CIBE pøi slavnostní závìreèné veèeøi v prostorách Øksnehallen
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