
LISTY CUKROVARNICKÉ a ŘEPAŘSKÉ

LCaŘ 127, č. 11, listopad 2011332

Průměrné měsíční ceny surového cukru

Období
2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Průměrné měsíční ceny – ISA (USc/lb)

leden 29,65 26,47 12,58 11,98 10,99 15,56   8,70 5,79

únor 29,47 25,39 13,25 13,49 10,58 18,02   9,12 5,82

březen 26,24 18,66 13,40 13,20 10,46 17,16   8,91 6,46

duben 24,36 16,45 13,65 12,56   9,75 17,61   8,68 6,56

květen 22,00 15,20 16,04 12,09   9,41 16,90   8,58 6,33

červen 25,21 15,88 16,43 12,12 9,29 15,61   9,04 6,90

červenec 28,22 17,46 18,43 14,22 10,13 16,40   9,61 7,93

srpen 27,75 18,51 22,30 14,61   10,02 13,60   9,94 7,60

září 26,70 22,51 23,06 13,53   9,75 12,12 10,28 7,64

říjen 24,08* 24,62 22,64 11,90 10,00 11,60 11,11 8,47

listopad 26,31 22,27 12,11 10,10 11,76 11,28 8,15

prosinec 28,01 23,14 11,81 10,66 11,57 13,03 8,13

leden–prosinec 21,23 18,10 12,81 10,09 14,71   9,91 7,15

leden–červen 26,47 19,99 17,28 12,96 10,04 15,33 9,48 6,95

1 libra (lb) = 0,453 kg; USc = americký cent; * údaj není konečný.  Pramen: F. O. Licht

EVROPSKá KOmISE PLáNUjE UKONčIT KVóTOVý SYSTÉm 
V ROCE 2015

V návaznosti na projednávanou reformu společné zemědělské politiky EU pro 
období let 2014–2020 předložila Evropská komise návrh ukončit systém národ-
ních produkčních kvót cukru s cílem vytvořit konkurenceschopnější prostředí.
V září pronikl na veřejnost dřívější koncept tohoto návrhu (informovali jsme 
o něm v minulém čísle našeho časopisu), který obsahoval plán prodloužit sou-
časný systém kvót, jehož platnost končí 30. září 2015, o jeden rok. Tím měla 
být vytvořena dostatečná doba pro to, aby se podnikatelé v sektoru mohli nové  
situaci přizpůsobit.
Podle zdůvodnění má navrhovaný krok zabránit opakování současného nedo-
statku cukru na trhu EU. Zároveň dovolí zvýšení exportu EU, který je kvůli sys-
tému kvót znevýhodněn oproti trhu světovému. „Většina rozvojových zemí má 
neomezený bezcelní přístup na evropský trh. Evropský vývoz je však po dobu 
existence kvót limitován pravidly Světové obchodní organizace (WTO). Zruše-
ní kvótového systému je tak jedinou možností jak sektoru zajistit dlouhodobou 
perspektivu,“ uvádí se ve vyjádření Evropské komise. Celková evropská pro-
dukční kvóta pro rok 2011/2012 je 13,337 mil. t cukru a 0,69 mil. t izoglukózy.
Po ukončení platnosti produkčních kvót bude bílý cukr k dispozici pro soukro-
mé skladování na základě veřejných soutěží.
Vývozní náhrady pro několik produktů včetně cukru budou dostupné v rám-
ci limitů stanovených pravidly globálního obchodu. Evropská komise nicméně 
poukázala na fakt, že její návrh na zrušení vývozních náhrad v rámci nové svě-
tové obchodní dohody trvá.
Tyto návrhy musí být ještě jednotně schváleny evropskými vládami i zákonodárci.
Konec národních produkčních kvót cukru uvítal Svaz průmyslových spotřebite-
lů cukru (CIUS), zastupující evropská potravinářská odvětví, která cukr používají 
ve výrobě. Naopak Evropská konfederace pěstitelů cukrovky (CIBE) a Evropský  
výbor výrobců cukru (CEFS) návrhy ostře kritizovali – viz mj. tisková prohlášení 
na protější straně. Protože připomínkové řízení k návrhům nyní začíná, doufají  
evropští pěstitelé cukrovky i producenti cukru v průhlednou a konstruktivní 
diskusi s příslušnými institucemi EU, která bude založena na důkladné a fakty 
podložené analýze.

Agrana slavnostně zprovoznila silo 
v rakouském Tullnu

Společnost Agrana, jediný výrobce cukru 
v Rakousku, v polovině října 2011 ozná-
mila, že ve svém cukrovaru v Tullnu uvádí 
do provozu silo na 70 tis. t bílého cukru. 
Stavba tohoto druhého největšího cukerní-
ho sila v Evropě byla zahájena v listopadu 
2010. Skladovací kapacity Agrany v tulln-
ském závodě tak vzrostly na 180 tis. t.

Výzkumný projekt Betamorphosis

Na řešení německého výzkumného pro-
jektu „Betamorphosis“, který schváli-
lo Spolkové ministerstvo pro vzdělávání 
a výzkum, se bude podílet šest organiza-
cí: univerzity ve Würzburgu, Kolíně, Erlan-
genu a Kaiserslauternu a společnosti Süd-
zucker a KWS Saat. Zaměří se na otázku 
protichůdného vztahu výnosu bulev a cu-
kernatosti (konstatují, že roste-li výnos bu-
lev, klesá obsah cukru, a naopak). Pod-
le univerzity ve Würzburgu nejsou zatím 
důvody známy, předpokládá se společná 
dědičnost příslušného genu nebo řízení 
tohoto genu identickými faktory.
Projekt má pomocí metod genového inže-
nýrství metabolické pochody cíleně změnit 
tak, aby rostliny produkovaly více cukru, 
ve větší míře jej transportovaly do bulev 
a lépe jej zde ukládaly. Projekt bude pod-
porován do roku 2014 částkou 500 tis. eur.

Ukrajina

V letošním roce nedostanou pěstitelé cuk-
rové řepy finanční dotace od státu. Pod-
le oznámení ministra pro agrární politiku 
a potravinářství je hlavním úkolem otevřít 
cukru vnější trhy. Avšak i přes intenzivní 
práci na tomto plánu s Ruskou federací 
se zatím nepodařilo získat souhlas s vol-
ným obchodem s cukrem.

EU a Ukrajina

EU a Ukrajina se dohodly na vzájemné 
kvótě pro bezcelní dovoz 30 tis. t cukru 
v rámci volného obchodu. Kvóta poroste 
v průběhu v příštích deseti let o 5 % ročně. 
Dohoda by mohla být schválena v prosin-
ci 2011 na summitu mezi Ukrajinou a EU, 
v platnost vstoupí jeden rok po schvále-
ní. K summitu však nemusí dojít, v reakci 
na proces s bývalou premiérkou Julií Ty-
mošenkovou může EU svou účast odříci.


