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Zmìny v ekonomice výroby cukrovky
pøed vstupem a po vstupu ÈR do EU
CHANGES IN SUGAR BEET PRODUCTION ECONOMICS BEFORE AND AFTER ACCESION OF THE CR TO THE EU

Petr Kopeèek, Ivan Foltýn  Ústav zemìdìlské ekonomiky a informací, Praha

Vstup Èeské republiky do Evropské unie s sebou mimo
jiné pøinesl zapojení ÈR do rámce spoleèné zemìdìlské politiky EU (SZP), která pùsobí na strukturu zemìdìlské výroby èlenských zemí a zejména na výslednou ekonomiku. Cílem pøíspìvku je analýza vlivu spoleèné zemìdìlské politiky EU na
ekonomiku výroby cukrovky v období pøed vstupem a po vstupu Èeské republky do EU.

v období 2002 a 2006 zúèastnilo 45 a 55 podnikatelských
subjektù  právnických osob.
Pøíspìvek z metodického hlediska vychází z výsledkù výzkumné studie Dopady agrární politiky na vybrané zemìdìlské komodity pøed a po vstupu ÈR do EU (3) a z metodiky
øeení Výzkumného zámìru VÚZE MZE0002725101 (4). Analýza je zamìøena na zmìny, ke kterým dolo v oblasti výnosù,
nákladù, realizaèních cen a v rentabilitì výroby cukrovky vèetnì
zmìn agrární politiky Èeské republiky v období 20022003,
tj. pøed vstupem ÈR do EU (prùmìr za období I) a v období
Materiál a metody
èlenství v EU, tj. období 20042006 (prùmìr za období II).
Jedná se o analýzu vech typù podpor, které jsou alokovatelAnalýza vychází ze etøení o nákladech a výnosech zemìdìlských výrobkù organizovaného Ústavem zemìdìlské ekoné na komoditu cukrovky. Pøed vstupem do EU se jedná
o podpory smìøující k harmonizaci AP ÈR se SZP EU.
nomiky a informací v Praze (1) a z údajù MZe ÈR o vyhláených dotaèních titulech (2). etøení u komodity cukrovky se
V období I jsou do pøímých plateb zapoèítány podpory certifikovaných osiv a kompenzaèní
podpory na hektar orné pùdy
spojené s programem set-aside.
Tab. I. Cukrovka  aritmetické prùmìry období I (20022003) a období II (20042006)
Po vstupu do EU, tj. v období II,
Období I
Období II
se zapoèítávají zejména podpoIndex
obd. II/
Ukazatel
MJ
ry SAPS a Top-Up v roce 2004
Výrobní oblast
Výrobní oblast
obd. I
Celkem
Celkem
a cukerná kompenzaèní platba
KaØ
B
KaØ
B
v roce 2006. Nepøímé podpory
Osiva (sadba)  nakupovaná
Kè/ha
5 258
4 275
5 207
6 881
6 097
6 834
131,2
u cukrovky neuvaujeme.
Osiva (sadba)  vlastní
Kè/ha
29
0
28
43
6
41
145,1
Pro ekonomicko matematické zpracování analýzy byl
Hnojiva  nakupovaná
Kè/ha
2 668
1 706
2 621
3 509
2 688
3 461
132,0
pouit model FARMA-4 (5).
Hnojiva  vlastní
Kè/ha
533
583
537
620
624
623
116,0
Výsledky nákladovosti výroby
Prostøedky ochrany rostlin
Kè/ha
8 623
8 791
8 637
7 340
6 887
7 313
84,7
cukrovky byly zpracovány na
Náklady na mechanizaci
Kè/ha
4 257
6 804
4 391
4 836
6 509
4 929
112,3
základì metodiky VÚZE (6).
Ostatní pøímé náklady a sluby

Kè/ha

5 142

7 027

5 237

8 786

9 680

8 839

168,8

Mzdové a osobní náklady celkem

Kè/ha

Fixní náklady

Kè/ha

5 874

5 521

5 857

7 022

5 128

6 910

118,0

6 710

6 197

6 681

6 052

6 056

6 050

90,6

Hektarový výnos

t/ha

45,87

52,60

46,24

49,75

45,74

49,50

107,1

Náklady celkem

Kè/ha

39 095

40 905

39 196

45 088

43 674

44 999

114,8

Náklady jednotkové

Kè/t

853

783

848

908

955

911

107,4

Realizaèní ceny

Kè/t

916

869

914

1 236

1 208

1 234

135,1

Pøímé podpory

Kè/ha

546

546

546

2 656

2 656

2 656

486,6

Nepøímé podpory

Kè/ha

0

0

0

0

0

0



Podpory celkem

Kè/t

12

11

12

54

58

54

449,8

Zisk s podporami

Kè/t

76

97

77

382

311

378

487,8

Zisk bez podpor

Kè/t

64

85

65

328

253

324

494,8

Rentabilita s podporami

%

8,9

12,6

9,1

41,9

32,7

41,4

453,5

Rentabilita bez podpor

%

7,5

11,2

7,7

36,0

26,6

35,4

460,1
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Výsledky a diskuse
Vývoj provoznì ekonomických výsledkù výroby cukrovky pøed vstupem ÈR do EU
a v dobì èlenství v EU je uveden v tab. I.
Porovnání za ÈR celkem
V období I bylo dosaeno
výnosu bulev cukrovky 46,2 t/ha.
V období II tento výnos vzrostl
o 3,3 t/ha, tj. o 7 %, a souèasnì
celkové náklady vzrostly o cca
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15 %. Rychlejí tempo rùstu celkových nákladù oproti hektarovému výnosu se projevilo rùstem jednotkových nákladù. Jednotkové náklady v období II vzrostly
proti období I o 63 Kè/t, tj. o 7,4 %.
Realizaèní ceny v období II proti období I vzrostly
o více ne 300 Kè, co pøedstavuje prudký nárùst
o 35,1 %. Je tøeba uvést, e v uvedeném období byla
významná ochrana trhu jak v rámci ÈR, tak EU generující vyí hladinu cen zemìdìlských výrobcù
(CZV) cukrovky a následnì cukru.
Úroveò pøímých podpor na jednotku produkce
byla vzhledem k celkovým nákladùm a realizaèním
cenám velmi nízká. V období I a II dosáhly podpory
pouze 12 Kè/t, resp. 54 Kè/t, jeliko cukrovka není
v EU pøímo podporovanou komoditou. V uplatnìných
podporách dominují pøevánì jen ploné platby SAPS.
Platby Top-Up se na cukrovku vyplácely v období II
pouze v roce 2004 v rámci plateb na ornou pùdu.
Na druhé stranì se u cukrovky významnì uplatòovala, jak v období I, tak v období II, vysoká ochrana
domácího trhu celními bariérami (pøed vstupem i po
vstupu do EU), které se promítly do ji zmínìné výe
realizaèních cen.
Z výe uvedených dùvodù se jak rentabilita bez
podpor, tak rentabilita s podporami pohybovala
v období I i II (stejnì jako ve vech letech sledovaného období 20022006) pouze v kladných èíslech.
Vstup do EU zpùsobil prudký nárùst obou typù rentabilit zejména díky zvýení CZV (bez podpor na
35,4 %, s podporami na 41,4 %, viz obr. 1.). Cukrovka pøedstavuje ekonomicky nejlukrativnìjí rostlinnou komoditu pro domácí producenty ve sledovaném
období, její produkèní expanzi mohly zadret a zadrely pouze administrativní bariéry  výrobní kvóty
a restrikce vývozních podpor.
Vzhledem ke skuteènosti, e rentabilita (resp. jednotkové náklady) souvisí s úrovní výnosu (a cukernatostí) cukrovky, lze pøedpokládat, e intenzivnìjí
produkce v pøíznivých oblastech, tj. v kukuøièné
a øepaøské oblasti, by se mìla projevit ekonomicky
pøíznivì.

Obr. 1. Vývoj rentability výroby cukrovky v období I a II za ÈR celkem (%)

Obr. 2. Vývoj rentability výroby cukrovky podle výrobních oblastí (%)

Porovnání podle výrobních oblastí
Cukrovka se v ÈR pìstuje pouze v oblasti kukuøièné a øepaøské (K+Ø) a bramboráøské (B) (1).
Hypotéza pro výrobu cukrovky
Otázkou je, zda uvedené ukazatele potvrzují pøirozené oèekávání, e v lepích výrobních oblastech bude dosaeno jejich
pøíznivìjích hodnot, tj. zda pro hektarové výnosy (HAvyn),
celkové náklady na hektar (Nha), jednotkové náklady na tunu
(Nt), realizaèní ceny (RC), rentabilitu bez podpor (R-S) a rentabilitu s podporami (R+S) platí následující pøedpoklady:
a) HAvyn (K+Ø) > HAvyn (B);
b) Nha (K+Ø) > Nha (B);
c) Nt (K+Ø) < Nt (B);
d) RC (K+Ø) > RC (B);
e) R-S (K+Ø) > R-S (B), resp. R+S (K+Ø) > R+S (B).
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Zjitìní
Za prùmìr období I a II platí následující zjitìní týkající se výroby cukrovky v daných výrobních oblastech:
a) HAvyn: v období I je výnos v K+Ø < B (!), v období II výnos
v K+Ø > B (pøedpoklad potvrzen pouze v období II);
b) Nha: v období I jsou náklady v K+Ø < B, v období II jsou náklady v K+Ø > B (pøedpoklad byl potvrzen pouze v období II);
c) Nt: v období I jsou náklady v K+Ø > B (!), zatímco v období II
jsou náklady v K+Ø < B (pøedpoklad byl potvrzen pouze
v období II);
d) RC: v obou obdobích platí, e cena v K+Ø > Bo+H (pøedpoklad potvrzen);
e) R-S; R+S: v období I je rentabilita bez podpor i s podporami
vyí v B ne v K+Ø (!). V období II nastala pro R-S i R+S
oèekávaná relace K+Ø > B (pøedpoklad potvrzen pouze
v období II, viz obr. 2.).
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cena skokovì zvýila o 52 %, tj.
o 482 Kè/t a v prùmìru období II
se zvýila o více ne 35 %, tj.
o 321 Kè/t. Podpory na cukrovku byly vypláceny v období I i II.
Cukrovka vzhledem k vysoké
úrovni CZV v EU není pøímo podporovanou komoditou, byly na ní
uplatnìny jen ploné platby.
Z toho dùvodu podpory dosáhly
hodnoty pouze 12 Kè/t, resp.
54 Kè/t a rentabilita s podporami
se zvýila pouze o 1,4 p. b., resp.
o 5,9 p. b.

Pøíspìvek vznikl v rámci institucionální podpory výzkumného
zámìru MZE0002725101 Analýza a vyhodnocování moností trvalé udritelnosti zemìdìlství
a venkova ÈR v podmínkách EU
a Evropského modelu zemìdìlství.

Souhrn

Závìr
1. Pøedpoklady vyjádøené výchozí hypotézou pro období I nebyly
s výjimkou realizaèních cen ve vech pøípadech potvrzeny.
V období II byly pùvodní pøedpoklady potvrzeny bez výjimky.
2. Hypotéza o výrobních oblastech nebyla potvrzena v období I,
jeliko pøi neadekvátnì vynaloených vysokých celkových
nákladech (zejména na nakupovaná osiva a hnojiva) bylo
dosaeno niího výnosu v K+Ø ne v B a tudí rostly
i jednotkové náklady, co se i pøi splnìní podmínky o realizaèních cenách (K+Ø > B) negativnì promítlo do zhorených výsledkù rentability v K+Ø.
3. Rentabilita bez podpor byla v obou obdobích kladná, ale
svou výí se výraznì lií. Zatímco v období I má prùmìrnou
hodnotu 7,7 %, tak v období II stoupá na témìø pìtinásobek
(35,4 %).
4. Pøíèinou byl rùst realizaèní ceny v období II o více ne 35 %.
Pokud by realizaèní cena zùstala na stejné úrovni jako
v období I, pak by za ÈR celkem bylo dosaeno pøi výnosu
49,5 t/ha pouze prahu rentability (0,3 %) a v oblasti B by
byla R-S dokonce záporná (4,6 %) pøi shodném výnosu (cca
45,8 t/ha) jako v K+Ø v období I. Rentabilita bez podpor byla
v K+Ø v období I na úrovni 7,5 %.
5. Z uvedených skuteèností je zøejmé, e mezi obdobími I a II
dolo z pohledu vývoje nákladù vzhledem k dosaenému
výnosu ke zhorení relací. Pøestoe se výnos zvýil o 7,1 %,
celkové náklady rostly rychleji o 14,8 %. Tato negativní relace se promítla do zvýení jednotkových nákladù o 7,4 %
zejména v dùsledku extrémního zvýení ostatních pøímých
nákladù a slueb o témìø 70 % a souèasnì v dùsledku nepøimìøeného rùstu nákladù na nakupovaná osiva a hnojiva o více
ne 30 %. Významný vliv na rùst nákladù lze spatøit i v rùstu
mzdových a osobních nákladù pøiblinì o 18 %.
6. Rentabilita s podporami se pohybovala v období I i II rovnì pouze v kladných èíslech. Vstup do EU zpùsobil prudký
nárùst obou typù rentabilit, jeliko se v roce 2004 realizaèní
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Analýza je zamìøena na zmìny, ke kterým dolo v oblasti hektarových výnosù, nákladù, realizaèních cen a v rentabilitì výroby cukrovky, vèetnì zmìn agrární politiky ÈR v období 20022003 tj. pøed
vstupem ÈR do EU (prùmìr za období I) a v období èlenství v EU,
tj. období 20042006 (prùmìr za období II). Jedná se o analýzu
vech typù podpor, které jsou alokovatelné na výrobu cukrovky.
Rentabilita výroby cukrovky bez podpor byla v obou obdobích
kladná, ale svou výí se výraznì lií. V období èlenství ÈR v EU
stoupá rentabilita témìø na pìtinásobek, zejména vzhledem
k významnému rùstu realizaèní ceny. Vstup ÈR do EU v roce 2004
zpùsobilo skokové zvýení realizaèní ceny o více ne 50 %, která
se v prùmìru období II zvýila o více ne 35 %, co zpùsobilo
prudký nárùst obou typù rentabilit. Rentabilita s podporami se pohybovala v obou obdobích rovnì pouze v kladných èíslech. Podpory na cukrovku byly vypláceny pøed i po vstupu ÈR do EU.
Cukrovka vzhledem k vysoké úrovni CZV v EU není pøímo podporovanou komoditou, byly na ní uplatnìny jen ploné platby. Z toho
dùvodu podpory dosáhly nízkých hodnot a rentabilita s podporami
se zvýila pouze mírnì.
Klíèová slova: cukrová øepa, náklady, realizaèní ceny, zemìdìlská politika, rentabilita, ekonomika.
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Kopeèek P., Foltýn I.: Changes in sugar beet production
economics before and after accesion of the CR to the EU
The analysis is focused on the sugar beet production changes in the
area of hectare yield, costs, producer prices and in profitability, including changes the of agrarian policy of the CR in the period of 2002
2003, i. e. before the accession of the CR to the EU (the mean of
period I) and in the phase of membership in the EU, i. e. period
20042006 (the mean of period II). All types of supports allocatable
to the sugar beet production are included in the analysis. The profitability of non-supported sugar beet production was in both the periods positive, but on a different level. After the accession of the CR
to the EU, the profitability of sugar beet production increased almost
fivefold, especially with regard to the significant growth of producer
price. The accession in the year 2004 caused a jump increase of
producer price by more than 50 %, which at the period II increased

about more than 35 % in average, which caused a rapid growth of
both profitability types. The profitability with supports has also been
staying only in positive numbers in both periods. Sugar beet supports
were paid before and after the accession of the CR to the EU. Sugar
beet does not have direct supports, because of the high level of
protection in the EU . This means that sugar beet has only SAPS
support. Because of this reason, the supports were at a low level and
the profitability with supports increased by only about a few percent,
in comparison with the profitability without supports.
Key words: sugar beet, costs, producer prices, agrarian policy, profitability, economics.
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ROZHLEDY

Overstreet L. F.

Zpracování pùdy v pruzích pøi výrobì cukrovky (Strip
tillage for sugarbeet production)

Pøi této metodì, známé asi od roku 1970 a oznaèované strip
tillage nebo Streifenbearbeitung, té konzervaèní zpracování, se
obdìlává pùda pro pìstování urèitých zemìdìlských plodin
jen v úzkých pruzích. Pouívá se hlavnì v nìkterých státech
USA a v Kanadì. Tato metoda je zvlátì výhodná pro suché
oblasti, kde dochází èasto k erozi pùdy a kde jsou velké rozdíly
v teplotì vzduchu v noci a ve dne. Pøi pìstování cukrovky se
konkrétnì uplatní lepí vyuití hnojiv, delí vázání vody, èasnìjí vzcházivost, nebo osivo je optimálnì uloeno v øádku a je
té mení spotøeba energie pro pøípravu pùdy. Pole mùe být
upraveno do pásù buï hned na podzim po sklizni a nebo na
jaøe podle klimatických podmínek stanovitì. Pro tento zpùsob
je k dispozici i specielní zemìdìlská mechanizace.
Int. Sugar J., 2009, è.1325, s. 292304.

Èí

Koch H. J.

Struktura pùdy a rùst cukrovky (Bodenstruktur und
Zuckerrübenwachstum)

Kröcher C. von

Nová hodnotící kritéria pro úèinné látky v prostøedcích ochrany rostlin (Neue Bewertungskriterien für die
Wirkstoffe in Pflanzenschutzmitteln)
Podle pøísluných kritérií EU jsou úèinné látky obsaené
v prostøedcích k ochranì rostlin ve vztahu k ochranì zdraví lidí
(kategorie 1) a zvíøat (kategorie 2) rozdìleny na:
- karcinogenní nebo vyvolávající rakovinu,
- mutagenní nebo pokozující dìdiènost,
- kodlivé hormonálnì.
Oznaèení kritérií pro ivotní prostøedí:
- stálé organické kodlivé látky,
- stálé, bioakumulující a toxické látky,
- velmi stálé, velmi bioakumulující látky,
- hormonálnì kodlivé na necílené organismy.
Podle výe uvedených kritérií patøí mezi tyto chemické prostøedky
k cukrovce fungicidy Carbendazim, Flusilasol, Epoxiconasol
Quinoxyfen a herbicidy Glufosinat a Tepraloxydin. Rozhodnutí
o jejich uití bude jetì studováno, s omezením lze poèítat v roce
2011 u nìkterých preparátù a 2017 a 2018.
Zuckerrübe, 2009, è.2, s. 7678.

Èí

V dobì a do uzavøení øádkù je rùst cukrovky øízen hlavnì teplotou pùdy a souèasnì s tím pùsobí kladnì i lepí prostupnost
pùdy pro vzduch a sníení odporu pùdy. Jestlie pøekroèí odpor
pùdy, mìøený na jaøe, hodnotu od 0,5 a 1 MPa, pak je tøeba
poèítat s niím výnosem. Je zajímavé, e ani pøi vysokém odporu pùdy ca 2 MPa nebylo pozorováno mení zakoøenìní nebo
horí zásobení vodou a ivinami. Domníváme se, e cukrovka
má nií mechanismus rùstu, kdy je odpor pùdy nií. Je známo, e u nìkterých rostlin, napø. u kukuøice, koøeny zaznamenají odpor pùdy a umí ho hormonálním signálem pøenést na
listy, kde zpùsobí uzavøení prùduchù  a tím klesá asimilace
i rùst.

Byly provedeny rozbory zbytkù po zpracování rostlinného materiálu na bioplyn. Tyto zbytky obsahovaly 0,510 mg.kg1 suiny
indol-3-kyseliny octové, 3,45 kg.m3 dusíku (ze 4576 % v amoniakální formì), obsah K a P byl stanoven 2,83,5 kg.m3, obsah
tìkých kovù byl zanedbatelný.
Pomìr C/N èinil 810 a potvrzoval dobré vyuití dusíku z dodané
suroviny. Sloení zbytkù se mírnì mìnilo podle pùvodu fermentovaného materiálu.

Zuckerrübe, 2009, è.2, s. 8284.

Zuckerind., 134, 2009, è.4, s. 262.

LCaØ 125, è. 7-8, èervenec-srpen 2009
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Zbytky po fermentaci z výroby bioplynu jako hnojivo
(Gärrückstände aus der Biogaserzeugung als Dünger)
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