ZPRÁVY a INFORMACE

Statistika komodity cukr-cukrovka – IV. odhad k 4. 3. 2010
osobní

Číslo

Parametr

Jednotka

2008/09

2009/10*

1

Počet pěstitelů

ks

718

711

2

Průměrná plocha cukrové řepy na 1 pěstitele

ha

71

76
46 472

3

Osevní plocha cukrové řepy pro výrobu cukru

ha

43 987

4

Počet prodaných výsevních jednotek osiva

ks

59 830

62 675

5

Začátek cukrovarnické kampaně

datum

20. 9. 2008

16. 9. 2009

6

Konec cukrovarnické kampaně

datum

1. 1. 2009

8. 1. 2010

7

Počet činných cukrovarů

ks

7

7

8

Průměrná délka kampaně

dny

85,6

93,4

9

Sklizňová plocha cukrové řepy pro výrobu cukru

ha

43 987

46 472

10

Celkové množství zpracované řepy na cukr

11

Výnos bulev pro výrobu cukru

t

2 564 883

2 831 931

t.ha–1

58,31

12

Cukernatost

60,94

%

18,04

13

Výnos polarizačního cukru

16,85

t.ha–1

10,52

10,27

14a
14b

Výroba bílého cukru z řepy vypěstované v ČR

t

414 673

431 818

Výroba bílého cukru z řepy vypěstované mimo ČR**

t

–

15

Výnos bílého cukru

47 000

t.ha–1

9,42

9,30

16

Výtěžek bílého cukru z řepy

%

16,17

15,25

17

Výroba melasy 50 P

18

Inventurní zásoba cukru v cukrovarech k 31. 1.

19

Sklizňová plocha řepy pro jiné využití

20

Množství zpracované řepy pro jiné využití

21

Výnos bulev pro výrobu kvasného lihu a jiné využití

22

Sklizňová plocha řepy celkem (cukr a ostatní)

t

80 180

77 581

1 000 t

326,9

331,0

ha

7 302

7 246

t

461 741

482 807

t.ha–1

63,23

66,63

ha

51 289

53 718

Řádky 1–2 celkové údaje, 3–18 pouze k výrobě cukru, 19–21 pouze k výrobě kvasného lihu, 22 celkem;
řádky 10–18 v tel qel, řádky 19–21 jsou přepočteny na cukernatost 16 %.
Hospodářský rok začíná 1. 10. a končí 30. 9.
* IV. odhad k 4. 3. 2010.
** Výroba cukru v rámci dohody o provedení práce; uvedenou hodnotu nelze matematicky spojit
s ostatními hodnotami.
Statistika vychází z předpisů ES a ČR k regulaci trhu s cukrem a z potřeb zájmových sdružení pěstitelů
cukrové řepy a výrobců cukru, proto je metodicky odlišná od statistiky ČSÚ.

před dvěma lety. Došlo totiž ke snížení její
spotřeby v krmivech, kde je nahrazována
glycerinem a výpalky. Kvasný průmysl
EU nakupuje řepnou melasu v množství
přibližně 1,3 mil. t ročně, to bude zřejmě
pokračovat, protože produkce cukrovky v EU poklesla. V některých východoevropských zemích může cenu melasy
snižovat import levné melasy z Ruska
a dalších států.

Nový cukrovar v Kambodži
Společnost Mong Reththy Group za spoluúčasti francouzské firmy připravuje výstavbu druhého cukrovaru za 100 mil.
USD na kapacitu výroby 80 tis. t.r–1 cukru.
Investice má být realizována do tří let,
počítá se s vývozem cukru do Evropy.

Egypt – export bílého cukru
Pelety melasovaných řepných řízků
Výroba melasovaných řepných řízků v EU
v roce 2009/10 dosáhne 4 627 tis. t. Cena
pelet melasovaných řepných řízků na světovém trhu loni klesla z ~200 EUR.t–1 na
~90 EUR.t–1. Do EU se dováží asi 1 mil. t.r–1
citrusových pelet z Brazílie a z USA.
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Nile Sugar Comp. zahajila v březnu v novém závodě výrobu 250–260 tis. t bílého
cukru ročně. Cukrovar se staví od roku
2006 a letos má dosáhnout 70 % své výrobní kapacity. Má od ledna do června
zpracovávat třtinu a ve zbývající době
bude rafinovat dovezený surový cukr.
Cukr se bude vyvážet do blízkých zemí.

Představujeme předsedu
Svazu pěstitelů cukrovky Čech
ing. Otakara Šaška
Ing. Otakar Šašek (* 1954) byl zvolen předsedou SPC Čech na valné
hromadě v Bezně 18. března 2010.
V předchozím volebním období byl
členem představenstva a místopředsedou svazu.
Nový vrcholný představitel českých
řepařů pracuje jako předseda Zemědělského družstva Klapý, které hospodaří na rozhraní okresů Litoměřice
a Louny na 1 980 ha zemědělské
půdy (z toho je 114 ha sadů a 22 ha
luk a pastvin), cukrovou řepu pěstují na 220 ha. Pro přípravu půdy,
setí, chemickou ochranu a sklizeň
disponuje družstvo potřebnými mechanizačními prostředky. Z pohledu struktury a fungování podniku
představuje ZD Klapý konzervativní přístup, zakládá svou činnost na
vyváženém zastoupení živočišné
a rostlinné výroby.
S Litoměřickem jsou Šaškovi spojeni
po staletí – historický Lucký mlýn na
potoce Modla je v majetku jejich rodu
nepřetržitě od roku 1620 (dokládá
to v evropském měřítku unikátní rodinná kronika, psaná a předávaná
z generace na generaci).
Ing. Otakar Šašek je mj. předsedou
představenstva odbytového družstva
Bioetanol Sever, které bylo ustaveno
s cílem zajištění odbytu obilovin pro
výrobu biolihu v severních Čechách,
je také členem družstevní rady Zemědělského svazu ČR.
Angažuje se rovněž v politickém
životě svého regionu, působí v zemědělské komisi Ústeckého kraje.
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