LISTY CUKROVARNICKÉ a ŘEPAŘSKÉ

Z konferencí pěstitelů cukrovky v Čechách
From Sugar Beet Growers Conferences in bohemia

Ohlédnutí za úspěšným řepařským rokem
Cukrová řepa patří mezi stabilizující plodiny našich polí.
V posledních dvou letech se výnosy cukrové řepy v České republice pohybovaly na vysoké úrovni. Rok 2011 se zapsal do dějin
cukrovarnictví jako rekordní, kdy průměrné výnosy našich pěstitelů přepočtené na 16% cukernatost překročily hranici 70 t.ha–1.
Cukrovce se dařilo i v roce 2012, kdy se výnosy při 16% cukernatosti v průměru opět pohybovaly nad 70 t.ha–1. Velké rozdíly však
byly patrné mezi oblastmi. Zatímco pěstitelé v Čechách sklízeli

Obr. 1. Ze setkání řepařů v Hradci Králové

průměrně zhruba 80 t.ha–1 bulev, na Moravě výnosy kolísaly mezi
50–70 t.ha–1 v závislosti na průběhu počasí. Desetiletý průměr
České republiky činí přibližně 61 t.ha–1.
Předchozí i další informace si vyslechli účastníci tradičních
konferencí uspořádaných 11. ledna v Hradci Králové a 15. ledna
v Bezně na Mladoboleslavsku. Tyto každoročně pořádané akce
jsou zaměřeny především na prezentace firem nabízejících osivo
cukrovky, pěstitelé s cukrovarníky však také hodnotili uplynulý
pětitelský rok a končící kampaň, zabývali se aktuální situací
ve vývoji jednání o budoucnosti trhu s cukrem v EU i dalšími
tématy. Obě konference se těšily velkému
zájmu z řad pěstitelů. Akce uspořádal Svaz
pěstitelů cukrovky Čech (SPC) spolu se společností Tereos TTD, a. s., Ústředním a kontrolním
a zkušebním ústavem zemědělským a firmami
dodávajícími osiva.
Opět vysoké výnosy

Obr. 2. I v Bezně měla konference tradičně vysokou účast pěstitelů
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V úvodní přednášce vystoupil ředitel
Svazu pěstitelů cukrovky ing. Jan Křováček, Ph. D. Ten hovořil především o situaci
na trhu s cukrem a lihem u nás i v zahraničí.
Ve svém vystoupení připomněl, že celosvětově
roste spotřeba cukru. V letošním roce se předpokládá, že celosvětová spotřeba cukru dosáhne téměř 160 mil. t. Přesto nabídka převyšuje
poptávku, vzhledem k zásobám z minulosti.
Podle předpokladů budou ceny stabilní.
V Evropě byla kvóta 13,1 mil. t cukru
překročena, celkem se vyrobilo 17,55 mil. t
cukru. To značí mírný pokles v porovnání
s rokem 2011, kdy se v EU vyprodukovalo
18,2 mil. t cukru.
Podle slov ing. Křováčka v roce 2012 nízké
výnosy cukrovky zaznamenali na Slovensku,
v Maďarsku a v Rumunsku. Naopak výborných
výsledků docílili ve Švýcarsku, kde se výnosy
bulev přepočtené na 16% cukernatost pohybovaly kolem 90 t.ha–1 a výnos bílého cukru
dosáhl 13,33 t.ha–1.
V době konání seminářů v polovině ledna
nebyla v ČR ještě ukončena cukrovarnická kampaň, odhaduje se však průměrný výnos ČR asi
10 t.ha–1 bílého cukru. Cukernatost se pohybovala v rozmezí 16,5 až 18 %.
Za posledních deset let vzrostl výnos cukrovky v ČR o neuvěřitelných 57,8 %, ve Francii
za stejné období o 39,7 %. Průměrný nárůst
výnosů při 16% cukernatosti během jednoho
roku je v ČR 2,85 t.ha–1 a ve Francii 2,45 t.ha–1.
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honsová: Z konferencí pěstitelů cukrovky v Čechách

Úspěšná kampaň
O uplynulé cukrovarnické kampani přítomné informoval
agronomický ředitel Tereos TTD, a. s., ing. Karel Chalupný.
Podle jeho sdělení by cukrovary v Dobrovici a v Českém Meziříčí
měly celkem zpracovat zhruba 2 800 tis. t bulev na výrobu cukru
a lihu. V době konání semináře v Hradci Králové 11. ledna
probíhala cukrovarnická kampaň 116 dní. Předpokládalo se,
že bude cukrovarnická kampaň trvat asi 124 dní do 20. ledna.
Průměrný výnos pěstitelů společnosti Tereos TTD dosahuje při
přepočtu na 16% cukernatost zhruba 79,3 t.ha–1. To je méně
než v předchozím roce, kdy činil přibližně 81 t.ha–1 a průměrná
cukernatost dosáhla 18 %.
Ing. Chalupný mimo jiné hovořil o prospěšnosti zakrývání
hromad sklizených řepných bulev slámou pro udržení kvality.
Pěstitelé dodávající cukrovku do Dobrovice zakryli 270 tis. t
a dodavatelé do Českého Meziříčí 110 tis. t.
Důležité je zachování kvót a oddělené platby
Se situací v jednáních EU o budoucnosti Společné organizace
trhu s cukrem informoval v Dobrovici pěstitele ing. Zdeněk Joudal. Česká republika může mít v této věci významný vliv, proto
je důležité, aby její představitelé zaujali stanovisko a podpořili
pokračování cukerního režimu do roku 2020, stejně jako většina
členských zemí produkujících cukr. Ing. Joudal přednesl řadu
argumentů, proč je pro naše producenty i celou společnost, stejně
jako pro Evropskou unii, takové řešení prospěšné.
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Je z čeho vybírat
O sortimentu odrůd cukrové řepy a některých důležitých
kritériích pro jejich výběr hovořil v Dobrovici ing. Jaroslav Verfl
ze společnosti Tereos TTD. Ta zařazuje do nabídky pro rok 2013
ty odrůdy, které ve společném zkoušení dosáhly nadprůměrných
výsledků. Ing. Verfl zdůraznil především, že je vhodné využívat
odrůdy odolné proti háďátku řepnému na plochách, kde se tento
škůdce vyskytuje. Nárůst výnosů v takovém případě výrazně
kompenzuje vyšší cenu osiva těchto odrůd.
S nabídkou osiv cukrovky pro nastávající pěstitelskou sezonu
vystoupili zástupci osivářských firem. Nabídku firmy KWS Osiva
představil Jaromír Chochola ml., který popsal odrůdy Kiringa
KWS, Danka KWS, Labonita KWS, Talenta KWS, Vitalina KWS,
Halina KWS, Panorama KWS, Primavera KWS a Terranova KWS.
S odrůdami firmy Maribo Seed přítomné seznámil ing. Vít Bittner,
který hovořil o odrůdách Imperial, SY Apel, Gallant, Poseidon,
Xanadu, Gregorius, Harley a MA41027. Miroslav Vrabec ze
společnosti Selgen přítomné informoval o odrůdách Rosire,
Danube, Resimax, Narcos, Oceanite a Courlis. Zástupce firmy
SESVanderHave ing. Radan Zachrdla hovořil o odrůdách Expert,
Debut, Raptor, Pohoda, Scorpion, Amulet, Alpaca, Hercules,
Gibbon a Cactus. Nabídku firmy Strube, odrůdy Victor, Caruso,
Merak, Gellert, Charly, Vaclav, Presley a Gregorius, představil ing.
Ivan Balcar. O odrůdách SY Marvin, Monsun, Lucata a SY Belana
se zmínil ing. Alois Jirsák, CSc., z firmy Syngenta.
Text a foto: Hana Honsová, ČZU v Praze
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