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ZPRÁVY a INFORMACE
Ke konci kampaně v České republice

Otevřený dopis ministra zemědělství Mariana Jurečky řepařům

Kampaň 2016/2017 bude v ČR rekordní.
Zpracováno bylo zhruba 5 mil. t cukrové
řepy, prům. výnos polarizačního cukru
přesáhne 12 t.ha–1 a výnos bílého cukru
11 t.ha–1. Podle odhadů by se množství
cukru vyrobené v českých cukrovarech
mohlo pohybovat až okolo 620 tis. t,
po odeč tení cukru vyrobeného pro
zahraniční subjekty by produkce České
republiky mohla dosahovat přibližně
595 tis. t cukru. Takovým výsledkem by
překonala předchozích třicet kampaní,
tedy i poslední kampaně v 80. letech.
V uplynulé kampani jako první ukončil
20. 12. 2016 zpracování řepy cukrovar
v Prosenicích po 79 dnech kampaně. Li
tovelská cukrovarna ukončila zpracování
řepy 31. 12., s dvoudenní dovářkou pak
zde trvala kampaň 96 dnů. Ve společnosti
Tereos TTD byla kampaň ukončena 10. 1.
v Dobrovici a o den dříve v Českém
Meziříčí, trvala tak 117 (resp. 116) dnů.
Jako další ukončil zpracování řepy po
130 dnech cukrovar v Opavě, a to 15. 1.
Následoval jej 20. 1. cukrovar ve Vrbát
kách s kampaní trvající 128 dnů. Poslední
ukončil 1. 2. zpracování řepy cukrovar
v Hrušovanech nad Jevišovkou, kampaň
zde trvala 138 dnů.
Zpracování řepy bylo v České republice
zahájeno 8. 9. 2016 v opavském cukrovaru
a ukončeno 1. 2. 2017 v Hrušovanech nad
Jevišovkou. Celkem tak uplynulá kampaň
(zpracování řepy) v ČR trvala 147 dnů.

Ministr zemědělství Marian Jurečka se na začátku ledna obrátil na pěstitele cukrové
řepy otevřeným dopisem, ve kterém vyjádřil své přesvědčení o tom, že výroba cukru
v České republice má budoucnost, a vyzval pěsitele k navýšení produkce cukrové řepy.

POZVÁNKA NA KONFERENCI

Cukrovarnicko-lihovarnická
konference 2017
Zveme na tradiční konferenci pořádanou společností VUC Praha, a. s.,
ve spolupráci s ČMCS, SCS, Svazem
lihovarů ČR a s pěstiteli cukrovky.
Termín: 21. až 23. března 2017
Místo:

Wellness Hotel Frymburk
KONTAKT

e-mail: k.rozlerova@vucpraha.cz
tel.: 261 090 642, mob.: 604 896 189
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Vážené pěstitelky a pěstitelé cukrové řepy,
dovoluji si Vás touto formou oslovit právě v době, kdy vrcholí řepná
kampaň, a připravují se smlouvy ke kampani nové. Jde o zlomový rok, protože
v říjnu skončí cukerní kvóty a nově se již vyprodukovaný cukr bude prodávat
v liberalizovaném tržním prostředí.
České a moravskoslezské řepařství do něj vstupuje připraveno. Jsem rád,
že se v loňském roce podařilo uzavřít Mezioborovou dohodu, která nastavila
základní body vašich vzájemných vztahů s cukrovary. Historie našeho řepařství
je úctyhodná, naši pěstitelé vždy patřili mezi evropskou špičku a hodnotím-li
letošní odhady výnosů, musím konstatovat, že jsou velice slibné. Cukrová řepa
je naší nejpěstovanější okopaninou, obohacuje osevní postup na našich polích,
její přínosy ve zpřístupnění živin ze spodních vrstev ornice a ponechání chrástu
jsou pro pole jedinečné.
Podporuji pěstování cukrovky na českých polích a chtěl bych Vás vyzvat,
pokud ještě váháte, k tomu, abyste se k řepě vrátili a začali ji opět pěstovat.
Z rozhovorů se zástupci cukrovarů jak v Čechách, tak i na Moravě a ve Slezsku
vím, že stále shánějí pěstitele a mají zájem o rozšíření pěstebních ploch.
Nebudu Vám slibovat skvělou budoucnost, protože ceny cukru neovlivním,
co však ovlivnit mohu, jsou podmínky, které nastavuje Ministerstvo zemědělství.
Již dva roky jsou Vám vypláceny v rámci přímých plateb tzv. dobrovolné vázané
platby na citlivou komoditu, což je platba, která má do roku 2020 stabilizovat
pěstování cukrové řepy. Hodláme v této platbě pokračovat do již zmiňovaného
roku 2020 ve stejné výši. Další podporou ze strany MZe jsou investice do cukrové
řepy formou investic v Programu rozvoje venkova, kdy pěstitelé cukrové řepy
v minulém kole dostali při investicích do cukrové řepy body navíc. V neposlední
řadě se snažíme o podporu nepotravinářského využití vedlejších produktů při
výrobě cukru.
Jsem si vědom, že mnoho z Vás má z příchodu liberálního tržního prostředí
obavy, aby se neopakovala situace jako např. u mléka. Chci Vás však ujistit, že již
proběhlo několik jednání na úrovni Rady ministrů zemědělství EU, na kterých
jsme se shodli, že uděláme vše pro to, aby trh s cukrem zůstal stabilní. Budu
situaci v sektoru cukrovky a cukru i nadále sledovat a v případě potřeby reagovat.
Do budoucna vidím příležitosti pro zlepšení rentability pěstování cukrové
řepy ve využití moderních technologií jak na polích, tak i v cukrovarech. Existují
zde možnosti pro lepší zhodnocení vedlejších produktů při výrobě cukru a snad
i nové investice v tomto segmentu. Zcela jistě bude důležitou roli hrát i to,
že pěstování řepy v ČR je v souladu s principy trvale udržitelného rozvoje.
Rád bych Vás tedy závěrem vyzval k rozšíření ploch s cukrovou řepou jak
na polích v Čechách, tak i na moravských a slezských lánech.
Váš ministr zemědělství
Marian Jurečka
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