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Výnosy a technologická jakost cukrovky
po oetøení listovým hnojivem Samppi v roce 2007
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Významným intenzifikaèním faktorem pøi výrobì cukrovky
a cukru jsou listová kapalná hnojiva. Jejich pouití bìhem vegetace nahrazuje momentální nedostatek nejen základních ivin
NPK, ale i nìkterých významných mikroelementù, které mají
katalytický úèinek pøi anabolickém pochodu  fotosyntéze. Cukrovka je velkým konzumentem ivin. Podle nejnovìjích poznatkù VAÒKA ET AL. (1) potøebuje cukrovka na produkci 1 t bulev a 0,6 t chrástu 3,9 kg N, 0,5 kg P, 4,8 kg K, 2 kg Ca, 0,8 kg
Mg a 0,9 kg Na. Je zvlá nároèná na pøítomnost mikroelementù
v pùdì a dokáe být za nì vdìèná.
O tom jsme se pøesvìdèili v uplynulém roce 2007 na pokusné lokalitì Velemyleves u atce, kde jsme v polních pokusech ovìøovali listové kapalné hnojivo Samppi (obsahuje 8 % N,
3 % P ve formì kyseliny fosforeèné, 3,0 % K, 2 % Mg, 1 % Ca,
1 % Mn, 0,5 % B, 0,4 % Fe, 0,1 % Mo, 0,05 % Cu a 0,05 % Zn).
Samppi obsahuje také 5 % EDTA (chelatizaèního èinidla), soubor organických kyselin a cukrù a smáèedlo pro sníení povrchového napìtí. Kapalné hnojivo se aplikuje buï foliárnì na list
nebo závlahou. V naich pokusech byla jeho aplikace provedena foliárnì.

Tab. I. Kvantitativní a kvalitativní ukazatele cukrovky  Velemyleves u atce 2007
Ukatazel

Listová pokryvnost (n listù)

Kontrola
absol.

(% rel.)

Samppi
absol.

(% rel.)

31

100

34

109,7

Chlorofyl v listech (mg/100 g)

81,8

100

88,1

107,7

pH øepné ávy

6,21

100

6,14

98,9

Výnos bulev (t/ha)

48,26

100

52,63

109,2

Cukernatost (%)

17,33

100

18,15

104,7

Výnos polar.cukru (t/ha)

8,36

100

9,55

114,2

Obsah K (mmol/100 g)

6,47

100

7,39

114,2

Obsah Na (mmol/100 g)

2,21

100

1,88

85,1

Obsah N (mmol/100 g)

2,18

100

2,91

133,5

Výtìnost rafinády (%)

13,86

100

14,41

104,0

Výrobnost rafinády (%)

79,98

100

79,38

99,2

Výnos rafinády (t/ha)

6,21

100

6,70

107,9

Poznámka: Výtìnost rafinády byla vypoètena podle Reinefeldova vzorce
I.I.R.B., veobecnì platného ve vech øepaøících státech EU i v zámoøí.
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Pokusná lokalita ve Velemylevsi u atce se nalézá v øepaøsko-chmelaøské výrobní oblasti. Má jílovitou tìkou pùdu (pùdní druh, zrnitost), pùdní typ (genetický pùdní pøedstavitel) je
hnìdozem.
Prùmìrný roèní úhrn sráek (normál) je zde 441 mm, prùmìrná roèní teplota 8,5 oC (Langùv deový faktor je 52, to odpovídá oblasti spíe aridní).
Pokus s listovým hnojivem Samppi
Provozní pokusy probíhaly v roce 2007 na 40 ha pozemku
U Blaimi, pøedplodinou byla penice ozimá. Na podzim 2006
byl pozemek hnojen chlévským hnojem v dávce 45 t/ha, který
byl zaorán pøi støední orbì. Na jaøe bìhem vegetace bylo minerálním hnojením dodáno 115 kg NPK/ha a v jedné dávce DAM
(110 l/ha).
Cukrovka byla vyseta 28. a 29. 3. 2007 na vzdálenost 16 cm
v øádcích 45 cm. Vyseta byla Juvena, triploidní odrùda KWS
pøechodného normálního a a cukernatého typu, odolná proti
vybíhání a vhodná pro ranou sklizeò.
Hnojivo Samppi bylo na ploe 12 ha aplikováno postøikem
na list 2. 7. 2007 v dávce 1,0 l/ha pøi spotøebì vody 600 l/ha.
Ve dnech 14. a 15. 10. 2007 byla ruènì dloubákem sklizena
cukrovka na ètyøech náhodnì zvolených dílcích o ploe 10 m2.
Zakládání, sledování a hodnocení pokusu i provádìní zkouek a analýz se uskuteènilo v souladu se zásadami øepaøskocukrovarnického pokusnictví i s platnými návody a normami
(2, 3, 4).
V prùbìhu vegetace cukrovky na oetøené i neoetøené ploe
byl vizuálnì sledován rùst, habitus a zdravotní stav rostlin. Ji
10 dnù po aplikaci testovaného hnojiva se na oetøené èásti
honu projevil tzv. green efekt  intenzivní zøetelné zabarvení
listù. Spolu s tím byl v dalím období pozorován rychlejí rùst
bulev a bohatí olistìní øepných rostlin. V souladu s nárùstem
hmotnosti bulev a listové pokryvnosti byl zjitìn i vyí obsah
chlorofylu v listech mìøený digitálním chlorofylmetrem japonské provenience Hydro in Tester.
Výe uvedená pozitivní zjitìní se pak plnì potvrdila pøi
oddìlené sklizni cukrovky oetøené a neoetøené.
Jak ji bylo uvedeno, hodnocení kvantitativních a kvalitativních ukazatelù pøi sklizni jsme provádìli u kadé varianty na
ètyøech náhodnì vybraných dílcích. Vedle výe jmenovaných
ukazatelù jsme sledovali hlavnì výnos bulev a v následných
rozborech klíèové ukazatele technologické jakosti cukrovky.
Výsledky vech sledovaných ukazatelù uvádí v prùmìrných
hodnotách tab. I.
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Hodnocení poèasí v roce 2007
Leden byl mimoøádnì teplým mìsícem, kdy byly pøekroèeny èetné teplotní
rekordy. Srákovì patøil mezi silnì vlhké;
nejvyí úhrny sráek byly zaznamenány
ve východních Èechách.
Únor byl na vìtinì stanic mìsícem
silnì teplým a mimoøádnì teplým; sráky
nepøekroèily hranici normálu.
Bøezen patøil na vìtinì území ÈR mezi
teplé. Teplejí byla pøedevím první polovina. Sráky byly v ÈR nerovnomìrnì
rozdìlené  na Moravì spadlo pøiblinì
dvojnásobek dlouhodobého normálu ne
v Èechách. Nejvìtí úhrny byly zaznamenány na jiní Moravì, nejmení pak ve
støedních Èechách.
Duben mìl nejteplejí druhou dekádu. Odchylky od normálu byly znaèné a
na øadì stanic lze pak duben hodnotit jako
silnì nebo mimoøádnì teplý. Pøíèinou byla
oblast vysokého tlaku nad støední Evropou. Frontální systémy zasahovaly nae
území jen okrajovì nebo se pøi svém postupu od západu rozpadaly. Tato skuteènost se projevila i v malých srákových
úhrnech vyjádøených v hodnocení dubna
jako mimoøádnì suchý mìsíc.
Kvìten byl teplotnì znaènì rozdílný.
Zejména v poslední dekádì byly zjitìny
èetné teplotní rekordy, zaznamenány byly
i tropické dny (kdy teplota vzduchu pøekroèila hranici 30 oC). Na druhé stranì se
na høebenech Krkono objevil i nový sníh.
Celkovì lze hodnotit kvìten jako teplý.
Srákovì byl tento mìsíc normální; významné srákové úhrny se vyskytly
v poslední dekádì v souvislosti se silnými
pøívalovými deti a místy i kroupami.
Èerven byl opìt mimoøádnì teplým
mìsícem. Srákovì byl mìsícem normálním. Znaèné rozdíly v mnoství sráek se
objevily pøi pøechodu studené zvlnìné
fronty, která postupovala od západu pøes
území ÈR. Nejvyí úhrny byly zaznamenány na Moravì.
Èervenec mìl odlinou teplotu
v Èechách (normální) a na Moravì (silnì
teplý). Nejteplejí byla druhá dekáda. Srákovì byl vìtinou normální.
Srpen byl v Èechách normálním, na
Moravì teplým mìsícem. Sráky vypadly
pøedevím ke konci první dekády a ve tøetí dekádì; obecnì lze øíci, e srákovì byl
normálním mìsícem.
Záøí se v porovnání s celou èasovou
øadou pøedcházejících deset let projevilo jako
srákovì nadnormální a teplotnì normální.
Podrobnìjí zhodnocení meteorologických údajù uvádí obr. 1. a 5.
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Obr. 1. Poèet dnù s definovaným srákovým úhrnem  Praha Karlov 2007

Obr. 2. Hodnocení teploty vzduchu  Praha Karlov 2007

Obr. 3. Hodnocení teploty vzduchu a sráek pomocí termopluviogramu  Praha Karlov 2007
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Obr. 4. Odchylka teploty vzduchu od normálu v roce 2007

Hodnocení výsledkù
Z výsledkù polní zkouky, vztahujících se na roèník 2007,
který byl povìtrnostnì znaènì promìnlivý a pro cukrovku oproti
pøedcházejícím dvou letùm ménì pøíznivý, mùeme vyvodit:
1. Listové hnojivo Samppi pøíznivì ovlivnilo listovou pokryvnost a obsah chlorofylu v listech, co se následnì projevilo

ve vyí intenzitì fotosyntézy a tvorbì
asimilátù, kde je klíèivou finální látkou
sacharosa.
2. Cukernatost se pøihnojením øepy hnojivem Samppi tudí zvýila oproti kontrole absolutnì o 0,82 %.
3. Výrazný pozitivní úèinek u pøihnojené
øepy se prokázal v hmotnosti a výnosu
bulev, kde nárùst oproti kontrole byl
absolutnì 4,37 t/ha (rel. 9,2 %).
4. Adekvátnì výrazný nárùst se u pøihnojené øepy projevil ve výnosu polarizaèního cukru  absolutnì 1,19 t/ha (rel.
14,2 %).
5. Podobnì je tomu i v pøípadì výrobnìtechnologických ukazatelù, kde výtìnost rafinády se zvýila absolutnì
z 13,86 % na 14,41 %, tj. o 0,55 %
(rel. 4,0 %) a výnos rafinády o 0,49 t/ha
(rel. 7,9 %).
6. Pokud jde o obsah technologicky kodlivých necukrù v øepì, nelze ze zjitìných hodnoty vyvodit jednoznaèný závìr.
Na základì výe uvedených poznatkù závìrem konstatujeme, e aplikace listového hnojiva Samppi mìla na hlavní kvantitativní a kvalitativní ukazatele cukrovky v naich polních zkoukách v roce 2007 pozitivní vliv.
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Godoy A., Amorim H. V., Lopes M. L., Oliveira A. J.

Kontinuální a arové fermentaèní procesy (Continuous and batch fermentation processes)

V 62 brazilských cukrovarnicko-lihovarnických kombinátech byla
porovnávána kontinuální (11 provozù) a arová (52 provozù)
fermentace pøi výrobì palivového etanolu. Zpracovávala se smìs
surové ávy a melasy po dobu 200 a 230 dnù, pøi kapacitì
výroby 600 a 800 m3/d etanolu. Fermentace probíhala pøi vyí
koncentraci kvasinek 817 % 6 a 8 hodin a koncentraci etanolu
611 %. Po ukonèení fermentaèního cyklu se kvasinky odstøedily a promývaly zøedìnou kyselinou sírovou 1 a 2 hodiny pøi pH
2 2,5, po této úpravì se vracely do fermentoru, kde nastartovaly nový cyklus.
Kontinuální fermentace:
- výhody: nií investièní náklady  mení objem fermentorù,
ménì tepelných výmìníkù, jednoduí automatizace procesu;
- nevýhody: obtíné sledování fermentaèního pole, problém
s mìøením objemù, riziko bakterielní kontaminace, její kontroly a problematická desinfekce pokud dojde k infekci v zaøízení.
Kvasinky podléhají stresu pøi pøechodu z jednoho fermentoru
do dalího, èastìji dochází k rozdílùm teplot a koncentrací produkovaného etanolu. Pouze pøi optimálních podmínkách pracuje kontinuální proces porovnatelnì se arovým.
arová fermentace:
- výhody: lepí rùstové podmínky pro kvasinky, nejsou podrobeny stresu z osmotickému tlaku, lépe se kontroluje stav fermentace, je mení citlivost na bakterielní kontaminaci a pokud
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ke kontaminaci dojde, snadno se fermentor odstaví a desinfikuje. Nií hladina acidity sniuje nebezpeèí flokulace, fermentaci lze udret v úzkých mezích 92,092,5 %, dobu fermentace
lze snadno prodlouit, aby nezùstal nespotøebovaný sacharid;
- nevýhody: vyí investièní náklady na instalaci zaøízení, vèetnì
automatizace a spotøeby tepla.
Kontaminaci zpùsobuje hlavnì Lactobacillus, napø. pøi jeho obsahu 1 a 10 mil. v 1 ml èiní ztráty na produkci etanolu 13 %.
Kontinuální proces fermentace vykázal pøi zkoukách proti arovému vyí výkon.
Int. Sugar J., 110, 2008, è.1311, s. 175181.

Èí

Ahring B. K., Langvad N.

Levné a ekologické zpracování lignocelulosy na bioetanol (Sustainable low cost production lignocellulosic
bioethanol)
Fytomasa, jako surovina pro výrobu etanolu, je trvale v zájmu
výzkumu. O stavu øeení tohoto problému byly ji vícekrát podány v tomto èasopise informace, napø. v LCaØ, 2007 (4). Spoleènost BioGasol nyní zveøejnila zprávu o patentovaném procesu
zpracování lignocelulosy, dosahujícím vysoké výtìnosti produktù, který byl poloprovoznì realizován a ovìøen v Dánsku. Skládá se ze ètyø základních krokù:
1. Pøedúprava rozdrcené lignocelulosové fytomasy  protoe lignin obsaený v surovinì je rezistentní vùèi pøímé biochemic-
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Souhrn
V povìtrnostnì promìnlivém roce 2007 se
zkuebnì v provozních podmínkách aplikovalo na cukrovku koncentrované listové hnojivo Samppi v dávce 1,0 l/ha. Bylo dosaeno
pozitivních výsledkù. Pøi sklizni vykázala pøihnojená cukrovka oproti kontrole vyí výnos bulev o 9,2 %, polarizaèního cukru
o 14,2 % a rafinády o 7,9 %. Cukernatost se zvýila absolutnì o 0,82 %.
V obsahu technologicky kodlivých necukrù (K, Na, N) a u hodnoty
pH øepné ávy se jednoznaèný úèinek aplikace hnojiva Samppi
v provozních zkoukách neprokázal.
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ké konverzi, je tøeba strukturu zpracovávané fytomasy pøedem rozruit. To se provádí, podle sloení resp. pùvodu fytomasy, pøi teplotì 170200 oC, za tlaku 1230 bar párou za
pøítomnosti vzduchu obohaceného kyslíkem 2 a 15 min.
2. Hydrolýza  simultání fermentace glukosy kvasinkami a ostatních (C5 a C6) sacharidù, zkvasitelných enzymy, na etanol pøi
32 oC.
3. Fermentace  fytomasa obsahuje z celkového podílu sacharidù jetì 10 a 40 % xylosy, proto se po fermentaci kvasinkami
tato xylosa a zbylé sacharidy konvertují pøi 75 oC dále termofilním mikroorganismem oznaèeným BGl, ve se pøevede do
imobilizaèního reaktoru a potom k destilaci.
4. Anaerobní èitìní odpadních vod  z procesu odpadají vody
zatíené vysokým obsahem organických látek, zpracovávají
se v anaerobním stupni èistírny na bioplyn.
Z látkové bilance vychází, e z 1 t fytomasy lze tímto postupem
získat 220 l etanolu, 9 l vodíku, 400 kg spalitelného odpadu
a 48 l metánu z èistírny odpadních vod.
Int. Sugar J., 110, 2008, è.1311, s. 184190.

Èí

Rad M. A., Schrevel G., Frenzel S.

Oddìlování bílkovinné frakce z pøedèeøené ávy
(Separation of a protein-containing fraction from prelimed juice)
Separace pøedèeøovací sraeniny ze ávy má tyto výhody: zvyuje se epuraèní efekt, take lze dosáhnout vyí èistoty tìké
ávy, následkem je zlepení procesu krystalizace sacharosy, èím
se zvyuje výtìnost cukru. Sraenina, která obsahuje proteiny,
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zèásti ve formì koloidù, je vhodným doplòkem krmiv, ale je
tøeba, aby obsahovala minimální mnoství vápníku. To má zase
ale za následek, e je obtíné oddìlit tuto koloidní frakci napø.
filtrací. Aè je v literatuøe popsáno více postupù, ádný se dlouhodobì v provozu neudrel a obvykle se pracuje s recirkulací.
Autoøi èlánku popisují tento nový zpùsob (bez udání kvantitativních hodnot): pøedèeøená áva se za podtlaku odpìní, pøidá
se flokulant a pak se dekantuje. Zahutìný podíl postupuje na
dekantaèní odstøedivky, kde se ve dvou stupních sraenina oddìlí a vysladí, áva a výslady se vrací do dekantéru, koncentrát
se suí s vyslazenými øízky, pøípadnì s pøídavkem melasy na krmivo.
Zuckeind., 133, 2008, è.3, s. 150154.

Èí

O´Connor P., van der Meij R.

Katalytická konverze celulosové fytomasy (Catalytic
convession of cellulosic biomass)

Získávání motorového paliva pøípadnì i jiných chemikálií
z fytomasy je stále v popøedí výzkumu. K metodám, které byly
uvedeny napø. v LCaØ, 2007 (4), pøibyla dalí  pøímá konverze
fytomasy pøi pouití katalyzátoru platiny a ruthenia na nosièi
s hliníkem a køemíkem za souèasné hydrogenace glukosy na
sorbitol a manitol. Pøi procesu není tøeba pracovat za vysokých
tlakù a teplot. Vzniklé sacharidy mohou být fermentovány na
etanolové palivo a nebo se vyuijí jako surovina pro jinou chemickou výrobu.
Int. Sugar J., 110, 2008, è.1311, s. 156159.

Èí
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