LISTY CUKROVARNICKÉ a ØEPAØSKÉ

Dalím z moných podpùrných krokù je i zruení výrobní
dávky dle bodu 2. èl. 51 naøízení ES è. 1234/2007, která je stanovena ve výi 12 EUR za kadou tunu pøidìlené kvóty cukru.
CEFS ve spolupráci s CIBE poádal generálního øeditele GØ pro
zemìdìlství pana Demartyho o její zruení. Jako významnou lze
oznaèit i skuteènost, e v rámci této iniciativy CEFS a CIBE byl na
zaèátku prosince 2008 pøedán Daòovému soudu ve Freiburku
písemný poadavek na její zruení. Rozhodnutí ve vìci zatím nepadlo, nebo je oèekáváno pøijetí tohoto návrhu jako faktického

podkladu pro vydání doporuèujícího rozhodnutí Evropského soudního dvora (ESD) bez ústního projednávání. Rakouský pøípad byl
rovnì postoupen ESD a pøedpokládá se, e oba pøípady budou
slouèeny do jednoho pøípadu pro vlastní jednání pøed ESD.
Pro realizaci výe naznaèených krokù, ale i dalích opatøení, a to zejména v oblasti obchodní politiky EU, je nutné pokraèovat v aktivním pøístupu a dále jednat s EK s cílem dosaení
maximálnì pøíhodných podmínek pro cukrovarnický prùmysl
v EU pro poreformní období, tj. léta 20102015.

Souèasné trendy ve sklizni cukrovky
CURRENT TRENDS IN SUFAR BEET HARVESTING

Souèasný trend skliznì cukrové øepy je charakterizován ústupem od taených vyorávaèù, odvozu chrástu i dìlené skliznì
ve prospìch pøímé skliznì výkonnými moderními sklízeèi
s velkým zásobníkem bulev. Do komplexního zajitìní skliznì
je tøeba dále zahrnout ukládku vyorané cukrovky a její následné pøeèitìní a naloení na odvozní prostøedky.
Poadavky na techniku zabezpeèující tyto úkoly vychází
z reálných potøeb na co nejlepí ekonomiku, vysokou výkonnost podloenou kvalitou, pracovní prostøedí osádky a etrnost
k pùdì a ivotnímu prostøedí. Pøední evroptí výrobci, mezi nì
patøí firmy Holmer a Ropa, tyto poadavky splòují ji v nynìjích
podmínkách. Dosahují toho úrovní technického provedení
s monostmi seøízení stroje dle reálných podmínek, vyuitím nízkého tlaku na pùdu díky irokým flotaèním pneumatikám
s moností ploného rozloení stop kol (krabí chod), stejnomìrným rozvrstvením chrástu po celé ploe pozemku a optimalizací

výkonu motoru  tím je také zajitìna úspora pohonných hmot
a splnìní emisních norem EU. Tyto sklizòové stroje mají vysoký
stupeò automatizace vèetnì poèítaèové techniky i navigace, vysoký komfort obsluhy, velký rovnomìrný èasový výkon, monost transportu a vrení cukrovky na skládky, èitìní a nakládku ze skládek apod. Maximem,které je moné v souèasné dobì
vyuít, je technologická linka:
1. Sklizeò samochodným sklízeèem  napø. strojem Holmer se zásobníkem 20 t (24 m3) nebo Ropa se zásobníkem 26 t (40 m3).
2. Odvoz øepy od sklízecích strojù vyvaeèem cukrovky.
3. Uloení cukrovky tìmito stroji na polní skládku do poadované figury.
4. Èitìní a nakládka na velkotonání odvozní prostøedky.
Tyto technologie skliznì øepy ji nìkolik let zajiují ve formì
slueb Agrosluby CZ, a. s., Hradec Králové  je koda, e se
tato osvìdèená technologie nepouívá ve vìtí míøe. Pìstitel na zajitìní chodu uvedené
technologické linky zajistí tøi pracovníky obsluhy bez jakýchkoliv mechanizaèních prostøedkù (kromì odvozu do cukrovaru).
V dalích letech pøedpokládáme vývoj
ve zdokonalování této technologie po stránce
technické (dalí automatizace, spolehlivost,
elektronika, navigace, vìtí zábìry  9 a více
øádkù apod.) a technologické (nové poznatky
v agrotechnice smìøující k zajitìní optimálního porostu cukrovky jako základu finálního
výsledku). Také vak i v oblasti lechtìní nových odrùd z hlediska lepí skliditelnosti a výkonnosti v kratí vegetaèní dobì (rozdìlení
skliznì) a v neposlední øadì v lepím vyuití
mechanizaèních prostøedkù maximálním odstranìním neproduktivních èasù, co vytvoøí
podmínky pro sklizeò v optimálním období
podle pùdnìklimatických podmínek.
Vývoj postupuje neuvìøitelnì rychle, tìme se proto na nové poznatky a trendy, ale
nezapomínejme na maximální vyuití stávajících moností.
Bohumil Suchánek, Agrosluby CZ, a. s.
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