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Členská schůze Svazu pěstitelů cukrovky Moravy a Slezska

Po dvouleté covidové přestávce se v úterý 6. září 2022 konala řádná členská 
schůze Svazu pěstitelů cukrovky Moravy a Slezska. Proběhla netradičně jako sou
část polního dne cukrové řepy, který se odehrával na pozemcích Země děl ského 
družstva Unčovice. A jelikož toto spojení obou akcí sklidilo mnoho pozi tivních 
ohlasů, předpokládá se s pokračováním i do budoucna. 
Úvodem všechny přivítala Ing. Rašková Měsícová, předsedkyně svazu, a podě ko
vala za hojnou účast nejen z řad pěstitelů, ale i hostů – předsedy Agrární komory 
Ing. Jana Doležala, vedení jednotlivých cukrovarů, Ing. Jana Křováčka, Ph. D., 
výkonného ředitele Svazu pěstitelů cukrovky Čech, Ing. Dvo řákovou, zástupující 
Ministerstvo zemědělství ČR, a Ing. Lercha ze SZIF.
Jako první se ujal slova Ing. Pavel Kašing, ředitel svazu, který přednesl zprávu 
o odvětví a činnosti svazu v předešlých letech. Konstatoval nejprve, že rok 2021 
byl na Moravě, co se týče výnosu i cukernatosti, téměř rekordní a pomohl tak 
sta bilizovat pěstování cukrové řepy po předchozích nepříznivých letech. Dále se 
zaměřil na dění v rámci EU, z něhož se dá za nejdůležitější pova žovat ukončení 
provozu osmi cukrovarů v uplynulých dvou letech, nízké zásoby cukru v Evropě 
a stoupající výkupní cena cukru, která samozřejmě pozitivně ovlivní i výkupní 
ceny cukrové řepy v letošním roce. Důležité je také zacho vání moření osiva řepy 
neonikotioidy. Již bylo požádáno o výjimku pro následující rok.
Byla rovněž vyzdvižena nutnost spolupráce s ÚZEI při vyplňování dotazníků 
ohledně rentability pěstování cukrovky, které uvádějí na pravou míru ziskovost, 
a nutnost zachovat VCS platby v tomto segmentu. V neposlední řadě byla zmí
něna dotace 3.k na mechanickou likvidaci plevelné řepy a 3.i k podpoře osiv, 
které rovněž pomáhají pěstitelům překlenout současné složité období. 
Následovala vystoupení pěstitelů Ing. Valíka s Ing. Kovářem, kteří hovořili 
o dů le žitosti zachování širokého spektra pesticidních účinných látek, a to jak 
z důvodu anti re zis tentní strategie, tak i absolutní nepostradatelnosti v systému 
pěs to vání cukrovky. V závěru jejich prezentace bylo přijato usnesení podpořit 
všemi prostředky kroky směřující k prodloužení registrace nebo opakování 
výjimek pro použití účinných látek phenmedipham, triflusulfuron, thiamethoxam, 
imi da cloprid a sulfoxaflor. 
Z hostů se nejprve ujal slova Ing. Jan Křováček (SPC Čech), který seznámil pří
tom né s aktuálními informacemi z kongresu CIBE (evropské sdružení pěstitelů 
cukrovky) konaného v Polsku. Vyplynulo z něj, že většina pěstitelů v Evropě 
sni žovala plochy řepy z důvodů nízkých výkupních cen nebo nepříznivého prů
běhu počasí. Ing. Doležal (AK) pohovořil o chys taných změnách ve společné 
země dělské politice a zdůraznil zároveň, že jednání stále nejsou ukončena a na 
konečnou verzi je potřeba ještě počkat. 
V závěru vystoupili zástupci jednotlivých moravských cukrovarů a ubezpečili 
všechny pěstitele, že mají zajištěny veškeré potřebné energie pro výrobu cukru 
s predikcí výkupní ceny řepy 1 000 Kč·t–1 a výše při cukernatosti 16 %.
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