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Pěstování cukrovky a výroba cukru
v EU po reformě
Sugar-beet growing and sugar production in EU after reform

Jan Křováček – Svaz pěstitelů cukrovky Čech

Situace v komoditě cukrovka a cukr v ČR a v podstatě v celé
EU je poměrně stabilní. Cukrovka se ukázala během posledních
let jako jedna z nejstabilnějších plodin v ekonomice zemědělských podniků. Doby, kdy se 1 tuna zpeněžovala za více než
1 300–1 400 Kč se již zřejmě nevrátí, ale cena okolo 1 000 Kč (vč.
kompenzační platby SSP) a průměrné výnosy za ČR nad 60 t.ha–1
by měly zajistit rentabilní pěstování této plodiny! Ceny ostatních
komodit není třeba ani zmiňovat. Například při pěstování ozimé
pšenice a jejím zpeněžení v reálných aktuálních cenách krmné
pšenice nepostačuje pro vrácení vložených vstupů ani výnos
7 t.ha–1, přičemž se průměrné výnosy pohybují jen kolem 5 t.ha–1.
Ostatní komodity jsou na tom obdobně. Nelze počítat se ziskem
pouze z dotací SAPS, případně Top-up, který se ještě donedávna zdál být pro další rok ohrožen. Orientace na pěstování cukrovky a kvótový systém přináší farmářům jistoty.

Suchý začátek podzimu v Evropě
Nejen Českou republiku, ale velkou většinu států v EU trápilo
od poloviny srpna letošního roku extrémní sucho v kombinaci
s vyššími teplotami. Průběh počasí způsobil i mírnou nejistotu
v odhadech produkce cukru z kampaně 2009/10 (tab. I.).
Ve středních Čechách od cca 5.–8. 8. takřka do 8.–10. 10.
nepršelo, projevilo se to ve větších ztrátách na poli při sklizni
řepy, nižších výnosech než se předpokládalo v polovině a ke
konci srpna. Vysoké teploty při rané sklizni působily rychlé vysychání sklizené řepy a zaplesnivění řezných ran.

Tab. I. Očekávaná produkce cukru z kampaně 2009/10
Stát

Očekávaný výnos
cukru (t.ha–1)

Stát

Očekávaný výnos
cukru (t.ha–1)

Belgie

12,50

Česko

9,33

Rakousko

10,20

Dánsko

11,00

Rumunsko

5,40

Řecko

7,00

Slovensko

7,53

Finsko

6,00

Francie

13,70

Polsko

7,70

Švédsko

10,00

Litva

6,00

Velká Británie

11,90

Maďarsko

8,13
12,81

Německo

10,84

Švýcarsko

12,50

Turecko

EU

10,76

CIBE*

* vč. Švýcarska a Turecka
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Produkce cukru v kampani 2009/10
Dle informací CIBE by v letošním roce, v kampani 2009/10,
měla být opět rekordní produkce cukru. Očekává se, že v EU
by letos mělo být vyprodukováno 15,3 mil. t cukru, při zahrnutí Švýcarska a Turecka do těchto kalkulací bude produkce
17,7 mil. t, resp. 19,6 mil. t vč. ekvivaletní cukrovky pro výrobu bioetanolu. Francie očekává rekordní výnos cukrovky okolo
91 t.ha–1 při cukernatosti 16 % a výnos cukru těsně pod hranicí
14 t.ha–1. V Nizozemsku bude dle prognóz 72,4 t.ha–1 při cukernatosti 18 % (84 t/ha při cukernatosti 16 %) a z toho bude vyrobeno
13,5 t.ha–1 cukru. První prognózy z Německa ukazovaly na výnos okolo 75 t.ha–1 při 16% cukernatosti, ale produkce by vlivem
sucha mohla být i o 15 % nižší. Slovensko očekává 60 t.ha–1 při
cukernatosti 17 %, Finsko pouze 40 t.ha–1 (cukernatost zatím neodhadují). Sousední Švédsko čeká produkci okolo 10 t.ha–1 cukru
a cukernatost 16,4 %.
V porovnání s ostatními státy bychom měli dle informací
TTD docílit v Čechách výnosu okolo 67 t.ha–1 při cukernatosti
16 %. Výnosy v cukrovaru Opava a Hrušovany budou zřejmě
o něco nižší, menší cukrovary Prosenice, Litovel a Vrbátky očekávají výnos okolo 60 t.ha–1 při cukernatosti 16 %. Budou-li tyto
výnosy dosaženy, bude jasné až po ukončení kampaně.

8,06

Itálie

Nizozemsko

Na jednání CIBE v Bruselu 28. 9. zástupci jednotlivých svazů pěstitelů cukrovky hodnotili aktuální situaci v jejich zemi.
Ve Francii v té době panovalo silné sucho s teplotami okolo
25 oC, byly zřetelné silné ztráty na skládkách, přesto očekávají
v letošním roce nadprodukci okolo 600 tis. t cukru (nadkvótový
cukr). Obdobná situace byla i na Slovensku, v Maďarsku a Rumunsku, kde poslední srážky přišly místy i v poslední dekádě
srpna a teploty v polovině září při začátku kampaně (17.–20. 9.)
byly až 30 oC.

6,65
10,03
(Pramen: CIBE, odhad)

Bilance cukru v Evropě
Problémem posledních let v bilanci cukru je produkce
nadkvótového cukru, který je převáděn do následujícího roku.
Faktem je také to, že kvótová produkce cukru v EU samotná
by již nepokryla jeho spotřebu. Jako příklad lze uvést kampaň
2008/09, kdy se vyrobilo 13,973 mil. t cukru, ale spotřeba byla
16,5 mil. t! Ještě v kampani 2006/07 se vyprodukovalo v Evropě
16,2 mil. t, poté se začala silněji uplatňovat reforma, která měla
za cíl snížit produkci cukru v Evropě. Základní charakteristiky
jsou uvedeny v tab. II. Z tabulky je viditelný trend snížení počátečních a konečných zásob. Za poslední 3–4 roky poklesla produkce z 16 mil. t na 13,8 mil. t a zvyšuje se bohužel závislost
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na importech. Importy ze zemí mimo EU během
druhé poloviny kampaně 2007/08 a první poloviny 2008/09 narostly o 40 % na více než 1 mil. t
surového cukru (ve Velké Británii dokonce
o 68 %). Naproti tomu je snaha CIBE a CEFS navýšit exporty nadkvótového cukru z 650 tis. t
na 1,37 mil. t.
I když snižování produkce cukru v příhodných oblastech pro pěstování cukrovky
nelze považovat za rozumné rozhodnutí, bylo
zřejmě nutné pro stabilizaci trhu s cukrem
a mělo by zajistit udržení pěstování cukrovky
v EU na stávající úrovni.
Ing. Jan Křováček, Svaz pěstitelů cukrovky Čech,
294 46 Semčice 69, CZ, e‑mail: spcc@quick.cz,
jan.krovacek@seznam.cz

Tab. II. Bilance výroby a spotřeby cukru v Evropě
2006/07

Ukazatel

2007/08

2008/09

2009/10*

Cukr (mil. t)

Počáteční zásoba cukru

5,863

2,561

2,189

1,831

Výroba

16,165

15,160

13,973

13,809

Import

3,957

3,205

3,170

3,780

Zdroje celkem

26,005

20,866

19,331

19,420

Spotřeba

20,265

16,312

16,500

16,500

Export

3,178

2,366

1,000

1,000

Konečná zásoba cukru

2,561

2,189

1,831

1,920

Spotřeba celkem

26,005

20,866

19,331

19,420

Výroba nadkvótového cukru

2,098

3,162

2,885

3,940

* odhad

rozhledy

Frankenfeld T.

Studie o výši evropské spotřeby paliv (Fuel consumption – An European benchmarking exercise)

Byly zpracovány údaje o specifické spotřebě paliva z 57 cukrovarů v 13 evropských zemích. Hodnoty se pohybovaly v rozmezí
900 až 3 700 kWh na 1 t bílého cukru. Průměr byl 1 330 kWh.t–1,
resp. ležel v intervalu 900–1 750 kWh.t–1, po vyloučení 10 závodů s extremně vysokými hodnotami. Spotřebu paliva nejvíce
ovlivňuje cukernatost, sušení vyslazených řízků párou a komprese brýd. Zpracování skladované těžké šťáv zvýšilo spotřebu paliva v průměru o 110 kWh.t–1.
Zuckerind., 134, 2009, č.8, s. 523–527.

Sakamoto K., Kishihara S., Sakuda H., Miura K., Koizumi Y.,
Yamamura E.

Pozorování procesu tání glukosy a laktosy při ohřevu
diferenční snímací kolorimetrií a mikroskopicky (Observation of Process of Melting of Glucose and Lactose on Heating by Differential Scanning Colorimetry and Microscopy)

Tání krystalů sacharidů, není jednoduchý proces, jak bylo zjištěno podrobným studiem jejich povrchů pomocí řádkovacího elektronového mikroskopu. Na rozdíl od údajů v literatuře pro jediný
bod tání α-D-glukosy – monohydrát, 83 oC byly nalezeny na endotermických křivkách tři vrcholy pro 80, 122 a 154 oC, kompletní roztání krystalu nastalo při teplotě 158 oC. Bod tání α-D-laktosy – monohydrát je uváděn v literatuře 201–202 oC. Na endotermických křivkách pro tento sacharid byly nalezeny dva vrcholy
146 a 219 oC. Bylo pozorováno, že monohydrát α-D-laktosy začíná
hnědnout a částečně tát při teplotě 219 oC, totálně roztaje při 229 oC.
Při pozorování obou monohydrátů elektronovým mikroskopem
bylo na povrchu krystalů zjištěno mnoho trhlin, kterými mohly
unikat molekuly vody z nitra krystalů.
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Mezi přísné předpisy o životním prostředí patří též minimalizace
obsahu prachu ve spalinách. Do tahu kouřových plynů ve spodní části komína byla instalována vodní sprcha, stržená směs vody
a prachu byla ze dna komínu odčerpávána do usazováku. Separovaný kal byl dopravován na skládku a oddělená voda se znovu používala ke sprchování. Průměrný obsah prachových částic ve spalinách 1 071 mg.m–3 se tímto jednoduchým zařízením
snížil na 614 mg.m–3, tedy o 42 %, při spotřebě vody ~12 l.s–1.
Int. Sugar J., 111, 2009, č.1328, s. 527–532.

Pozn. ref.: Průměrná spotřeba tepla na výrobu 1 t bílého cukru
v Česku v kampani 2008/09 byla 1 235 kWh, v kampani 2007/08
byla 1 331 kWh, tedy stále v průměru údajů z výše citovaného
článku.
Číž

Proc. Res. Soc. Jap. Sugar Ref. Tech., 56, 2008, s. 7–12.

Lloyd T., Mann A., Joyce K.

Nízkonákladová opatření na snížení komínových emisí
v lapačích prachu (From boilers fitted with dry dust collectors)

Číž

Číž

West E., Burroughs P., Seymour P.

Praktické zkušenosti s odvápňováním šťávy slabě
kyselým katexem v zařízení s fraktálovým rozdělovačem toku (Practical experience of juice decalcification using a weak acid cation exchange resin plant incorporating fractal fluid distribution)
O změkčování lehké šťávy před odparkou je následkem stoupajících cen paliv znovu zájem. Dříve používané robustní filtry
s náplněmi desítek kubických metrů katexu měly řadu nevýhod:
možný nerovnoměrný tok ložem, velká hmotnost stanice, komprese lože s následným odporem proti průtoku. Je popsáno zařízení, v němž byla náplň katexu rozložena po 500 l do šesti cel
rozměrů 1,6 × 1,6 × 0,59 m. Každá tato jednotka je vybavená rozdělovačem toku jednotlivých medií (šťávy, vody, regeneračních
činidel) označeným jako fraktálový – je to 16 speciálně perforovaných desek z polystyrenu, tvořících dno a víko cely, odolných
teplotám i používaným chemikáliím. Tento rozdělovač zajišťuje
zcela rovnoměrný průtok bez tlaku. Výměnná kapacita katexu
je uváděna ~4 ekv.l–1, použitý ionex má sice velmi malé zrno
0,3–1,2 mm, což při popsané konstrukci stanice není na závadu,
naopak využije se maximálně jeho výměnné kapacity. Výkon se
pohyboval kolem 100 m3.h–1 změkčené šťávy.
Zuckerind., 134, 2009, č.9, s. 579–585.
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