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Energetické bilance jsou jednou z metod hodnocení výrobních procesù nejenom zemìdìlské prvovýroby. Metoda energetické bilance je zaloena na srovnávání vstupù energií do
výroby s energetickými výstupy. Energetické vstupy jsou pøedstavovány souborem vech energií vyuívaných a spotøebovaných ve výrobním procesu (1).
Podle PREININGERA (2, 3) lze energii vkládanou do zemìdìlské výroby rozdìlit do dvou èástí, kdy první èást je pøedstavována energií pøímou, tj. bezprostøednì spotøebovanou pøi výrobì. Jedná se o energii motorových paliv, paliv k ohøevùm, energii
tepelnou z centrálních zdrojù, energii elektrickou a ivou lidskou práci. Druhou èástí je energie nepøímá (dodatková), která
je pøedstavována energií vloenou do výrobních prostøedkù
a materiálù mimo vlastní zemìdìlský výrobní proces (zpravidla

Tab. I. Varianty pokusu

pøed jeho zahájením), tedy energie obsaená ve zhmotnìlé práci. Jedná se o energii na výrobu zemìdìlské techniky, chemických prostøedkù a osiv, na realizaci zúrodòovacích opatøení (závlahy, meliorace) a na zemìdìlskou výrobu. Dále sem mohou
být zahrnuty reijní energetické spotøeby (nesouvisející bezprostøednì s výrobním procesem).
Jednu z moných dalích charakteristik energií uvádìjí BOHATERET A CRACALEANU (4), kteøí konstatovali, e energetická rovnováha se skládá z pøímo aktivní energie (energie lidské, zvíøecí, elektrotechniky, teploty, sluneèního záøení), dále z energie
nepøímo aktivní (energie semen, pesticidù, umìlých hnojiv)
a pasivní energie (energie získané z vylepených strojù).
Tato práce se zamìøila na stanovení dílèích a celkových
energetických vstupù a na hodnocení energetické bilance pìstování cukrové øepy ve dvou rozdílných technologiích
pìstování  standardní a intenzivní. Stanovení energetické bilance pìstování polních plodin je vhodné
i pro jejich nepotravináøské vyuití, napø. na bioetanol
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Materiál a metoda
V letech 20022004 byly zakládány maloparcelkové pokusy na Výzkumné stanici FAPPZ ÈZU Praha
v Èerveném Újezdì (okres Praha-západ). Tato lokalita spadá do oblasti mírnì teplé, klimatického okrsku
mírnì suchého. Prùmìrná teplota za vegetaèní období je 13,9 oC, prùmìrný vegetaèní úhrn sráek èiní
361 mm.
V pokusu byly pouity dvì odrùdy; odrùda tolerantní k rizománii a støednì odolná vùèi napadení skvrnatièkou Cercospora beticola  Takt a odrùda bez tolerance k chorobám  Compass.
Kadá odrùda byla pìstována standardní (insekticidní moøení osiva Furadanem  úèinná látka carbofuran  30 g.VJ1) a intenzivní (insekticidní moøení
osiva pøípravkem Gaucho  úèinná látka imidacloprid  90 g.VJ1; listové hnojivo 2´; regulátor rùstu 2´;
fungicid 1´) pìstitelskou technologií. Na pokusném
stanoviti nebyl aplikován chlévský hnùj. Varianty
pokusu znázoròuje tab. I. Kadá varianta byla 4´ opakována. Velikost jedné sklizòové parcelky byla 12 m2.
Energetické vstupy byly propoèteny z normativních
spotøeb nafty, kWh apod. Hodnoty energetických vstupù a pouité technologie pìstování odpovídají bìným
normám doporuèovaným pro pìstování cukrové øepy.
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Energetické
hodnocení
vychází
Tab. II. Pøímé a nepøímé energetické vstupy pøi pìstování øepy cukrové (GJ.ha1)
z metodických pokynù PREININGERA (3).
Energetické vstupy do výroby (GJ.ha1)
V uvedených hodnotách je zahrnuta jak
pøímá, tak nepøímá sloka energeticpøímé
nepøímé
Technologie
kých vstupù. Energetické výstupy jsou
celkové
PHM lidská energie
energie
osivo
org.
prac.
uvaovány jako brutto energie hlavnípráce strojù chem. látek
hnojiva operace
ho a vedlejího produktu. Energetické
výstupy byly získány kalorimetrickým
Intenzivní
9,98
12,94 10,45
10,09
2,16
0
4,49
50,11
stanovením obsahu energie v suinì (9).
Standardní
9,98
11,45 10,45
8,41
2,16
0
4,25
46,70
K pokusùm byl pouit suchý, spalný
adiabatický kalorimetr MS 10A, nìmecIntenzivní (% tech. standard.)
100
113,01
100
119,97
100
0
105,64 107,30
ké firmy Laget.
Ke statistickému zpracování výsledkù byl pouit statistický program
Tab. III. Podíl pøímých a nepøímých energetických vstupù pøi pìstování øepy cukrové
Statistica, verze 6.1 Cz, statistická metoda ANOVA, na hladinì významnosti
Energetické vstupy do výroby (%)
a=0,05.
pøímé
nepøímé
Z vyhodnocení poèasí v lokalitì
Technologie
Èerveného Újezdu dle metodiky WMO
celkové
PHM
lidská energie
energie
osivo
org.
prac.
vyplývá, e se pokusné roèníky teplotpráce
strojù chem. látek
hnojiva operace
nì a srákovì odchylovaly od normáIntenzivní
19,92 25,82 20,85
20,14
4,31
0
8,96
100
lu. Výjimkou byl rok 2004, který byl
v rámci teplého pùlrokù hodnocen tepStandardní
21,37 24,52 22,38
18,01
4,62
0
9,10
100
lotnì (Dt +0,4 oC) i srákovì (80 % normálu) jako normální. V roce 2002 bylo
období od dubna do záøí (tj. teplý pùlrok, který je ve vztahu k dosahovanému výnosu a kvalitì cukZ tab. III. vyplývá, e nejvyí podíl na celkových energerovky rozhodující) teplotnì (Dt +1,1 oC) i srákovì (133 % nortických vstupech má z pøímých vstupù lidská práce. Podíl lidmálu) silnì nadnormální. Naprosto odliný byl pokusný rok 2003,
ské práce na celkových energetických vstupech standardní techkterý byl v rámci teplého pùlroku hodnocen teplotnì jako minologie byl 24,52 % a u intenzivní technologie pìstování 25,82 %.
moøádnì nadnormální (Dt +1,8 oC), srákovì vak podnormální
Z nepøímých energetických vstupù má na celkových vstupech
(61 % normálu). Z pokusnického hlediska mùeme tedy konnejvyí podíl energie strojù a energie chemických látek. Podíl
statovat, e jsme ve sledovaných pokusných letech (20022004)
strojù na celkových energetických vstupech byl 22,38 % (stanmìli zastoupen rok jak srákovì normální (2004), tak silnì naddardní technologie) a 20,85 % (intenzivní technologie). V pøínormální (2002) i podnormální (2003).
padì energie dodaných chemických látek èinilo jejich zastoupení 18,01 % pro standardní technologii a 20,14 % pro intenzivní
technologii.
Výsledky a diskuse
ERDAL ET AL. (10) dále uvádìjí, e z celkových energetických
nákladù mají nejvyí podíl umìlá hnojiva  49,33 % a energie
pohonných hmot  24,16 %. Z výsledkù uvedených v tab. III.
Energetické vstupy a výstupy pøi pìstování cukrové øepy
vyplývá, e podíl pohonných hmot a maziv na celkových nákladech u standardní technologie byl 21,37 % a u chemických láEnergetické vstupy, které byly zapoèteny pøi pìstování cuktek èinil 18,01 %. V pøípadì intenzivního pìstování cukrové øepy
rové øepy, jsou uvedeny v tab. II., ve které jsou zahrnuty jak
byl podíl PHM 19,92 % a chemických látek 20,14 %. Ze získapøímé, tak nepøímé energetické vstupy. Podle ERDALA ET AL. (10)
èinily celkové energetické vstupy na pìstování cukrové øepy
ných výsledkù je patrné, e v podmínkách Turecka je vyí spov Turecku 39,69 GJ.ha1. Podle HACISEFEROGULLARIHO ET AL. (11)
tøeba PHM a agrochemikálií v porovnání s Èeskou republikou.
Podle výsledkù FECENKA, OLTYSOVÉ (14) èiní podíl fosilních paliv
jsou celkové energetické vstupy na pìstování cukrové øepy
19,76 GJ.ha1 a podle TZILIVAKISE ET AL. (12) jsou ve Velké Británii
na celkové energii 22,27 a 24,20 %. To je více, ne hodnoty,
celkové energetické vstupy ve výi 21,40 GJ.ha1. Celkové enerkteré byly stanoveny v tureckých pokusech. Uvedené rozdíly
getické vstupy uvedené výe zmínìnými autory byly nií, ne
jsou patrnì dány rozdílnou technologií a úrovní pìstování. Podnámi zjitìné hodnoty.
le KOGA (13) èiní pøi intenzivní technologii pìstování cukrové
Uvedené rozdíly jsou patrnì dány rozdílnou pìstitelskou
øepy v Japonsku podíl agrochemikálií 25 a 43 %, kdeto
technologií. KOGA (13) ve své práci uvádí, e pøi intenzivní techv pøípadì naich výsledkù byl podíl pouze 20,14 %.
nologii pìstování cukrovky v Japonsku je energetický vklad cheZískané výsledky souètu celkových pøímých energetických
mických látek a strojù 24,38 +0,35 GJ.ha1 a PHM, strojù a pravstupù do výroby (lidská práce a PHM)  45,74 % (intenzivní
covních operací 32,97 +0,35 GJ.ha1. Z tab. II. je patrné, e
technologie) a 45,89 % (standardní technologie) odpovídají záenergetický vklad chemických látek a strojù je nií, nebo námi
vìrùm STRAILA A IMONA (15). Tito autoøi uvádí pøímé energeticstanovená hodnota byla 20,54 GJ.ha1. Rovnì v pøípadì souètu
ké vstupy jako 48 % z celkových energetických vstupù.
energetického vkladu PHM, strojù a pracovních operací byly
Z tab. II. je patrné, e celkové energetické vstupy jsou vyzjitìny hodnoty nií (24,92 GJ.ha1), ne ve své práci uvádí
í u varianty s intenzivní agrotechnikou. Uvedený rozdíl pøedKOGA (13).
stavuje 3,41 GJ.ha1 (tj. 7,3 %) ve srovnání se standardními agro-
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Tab. IV. Energetická produkce cukrové øepy
Odrùda

Technologie

Rok

Bulvy

Chrást

Celá rostlina

Energetická produkce (GJ.ha1)
Takt

Intenzivní

2002

1 784,12

727,08

2 511,20

Takt

Intenzivní

2003

816,51

251,54

2 511,20

Takt

Intenzivní

2004

1 422,10

635,45

2 057,54

1 340,91

538,023

2 359,98

Prùmìr
Takt

Standardní

2002

1 598,12

711,93

2 310,04

Takt

Standardní

2003

781,45

232,41

1 013,85

Takt

Standardní

2004

916,09

486,04

1 402,13

476,793

1 575,34

Prùmìr

1 098,55

Compass

Intenzivní

2002

1 672,78

683,51

2 356,29

Compass

Intenzivní

2003

758,91

270,97

2 356,29

Compass

Intenzivní

2004

1 203,43

617,50

1 820,94

1 211,71

523,993

2 177,84

Prùmìr
Compass

Standardní

2002

1 548,21

629,72

2 177,93

Compass

Standardní

2003

788,53

311,44

1 099,97

Compass

Standardní

2004

915,71

497,39

1 413,10

479,517

1 563,67

Prùmìr

1 084,15

Prùmìr intenzivní technologie

1 276,31

531,01

2 268,91

Prùmìr standardní technologie

1 091,35

478,15

1 569,50

Celkový prùmìr

1 183,83

504,58

1 919,21

Tab. V. Vliv roèníku na energetickou produkci cukrové øepy
Rok

Bulvy

Chrást

Celá rostlina

Energetická produkce (GJ.ha1)

2002

1 650,81

688,06

2 338,86

2003

786,35

266,59

1 745,33

2004

1 114,33

559,09

1 673,43

technickými zásahy. Toto zvýení je dáno vyím zastoupením
lidské práce na jednotlivé pracovní operace a vyím podílem
dodaných chemických látek do výroby.
Získané hodnoty celkových energetických vstupù na pìstování cukrové øepy jsou srovnatelné s výsledky, které jsou
v literárních pramenech uvádìny ve výi 48,27 GJ.ha1. Oproti
tomu HRUKA, JANÍÈEK (16) a ÈISLÁK, HEIDI (17) uvádí celkové energetické vstupy ve výi 37,75 GJ.ha1 a 45,65 GJ.ha1. Energetické
vstupy jsou v Nìmecku podle KUESTERSE, LAMELA (18) ve výi
7,5 GJ.ha1 (bez hnojení dusíkem) a 16 GJ.ha1 (dávka dusíku
èinila 230 kg). Námi získané hodnoty byly vyí. Tento rozdíl je
patrnì zpùsobený zmìnami v pìstitelské technologii.
Energetické výstupy rostlinné produkce je moné stanovovat rùznými metodami. Nejpouívanìjí metodou stanovování
energetického obsahu organické biomasy je metoda spalné kalorimetrie. Principem této metody je úplné spálení vzorku
v kyslíkové atmosféøe a výstupem je stanovení spalného tepla

262

(brutto energie èi netto energie) v jednotce suiny analyzovaného vzorku.
Pøi pøepoètu akumulované energie v hlavním a vedlejím
produktu cukrové øepy na jednotku plochy je moné konstatovat, e energetická produkce hlavního produktu (bulvy) se pohybovala v intervalu hodnot od 758,91 GJ.ha1 (Compass, intenzivní technologie, 2003) do 1 784,12 GJ.ha1 (Takt, intenzivní
technologie, 2002), jak dokládá obr. 1. Uvedené hodnoty brutto
energie hlavního produktu pøepoètené na jednotku plochy byly
vyí ne uvádí v netto energii HACISEFEROGULLARI ET AL. (11) a ve
výnosu bulev BORECKÁ ET AL. (19). Tento rozdíl je dán jednak tím,
e obsah energie v jednotce suiny byl vyí, ne tito autoøi
uvádìjí, a dále prùmìrný hektarový výnos bulev byl v naich
pokusech 73,15 t, tedy výraznì vyí. Podle tìchto autorù byl
prùmìrný hektarový výnos bulev cukrové øepy v pokusných
letech 48,33 t. Mnoství vyprodukované energie vedlejího produktu (chrást) bylo v rozpìtí hodnot 232,41 GJ.ha1 (Takt, standardní technologie, 2003) a 727,08 GJ.ha1 (Takt, intenzivní
technologie, 2002), viz. obr. 2.
Stanovené hodnoty energetické produkce hlavního a vedlejího produktu se pohybují v intervalu hodnot, které napø.
pro porost bahijské trávy uvádìjí HIRATA ET AL. (20). Energetická
produkce hlavního produktu cukrové øepy je vyí ne u penice, jeèmene ozimého a øepky (7) a rovnì vyí ne dvì a osm
seèí kostøavy rákosovité (21).
Statisticky prùkazné diference na hladinì významnosti
a=0,05 vypoètené metodou Tukeyova HSD testu jsou uvedeny
na obr. 3. Z nìho je patrné, e energetická produkce hlavního
produktu nebyla prùkaznì ovlivnìna pouitou odrùdou.
U odrùdy Compass se energetická produkce hlavního produktu pohybovala v rozmezí hodnot 758,91 GJ.ha1 (intenzivní technologie, 2003) a 1 672,78 GJ.ha1 (intenzivní technologie, 2002).
U odrùdy Takt byl interval hodnot energetické produkce bulev
od 781,45 GJ.ha1 (intenzivní technologie, 2002) do 1 784,12 GJ.ha1
(standardní technologie, 2003). V pøípadì hodnocení vlivu odrùdy na energetickou produkci vedlejího produktu je moné
také konstatovat neprùkazný vliv odrùdy na tuto charakteristiku, jak je doloeno na obr. 4., i pøesto, e prùmìrná energetická produkce odrùdy Takt èinila 507,41 GJ.ha1 a odrùdy Compass 501,76 GJ.ha1. K obdobným výsledkùm dospìli pøi
hodnocení obsahu energie v rostlinách cukrovky URBAN ET AL.
(22). Energetická produkce byla vyí ne ve své práci uvádí
KOGA (13). Tento autor uvádí, e energetická produkce cukrové
øepy je 346,1 GJ.ha1. Tento rozdíl je patrnì dán nejenom výí
výnosu hlavního produktu, ale také obsahem energie na jednotku suiny.
Technologie pìstování cukrové øepy významnì ovlivnila
výi brutto energie pøepoètené na jednotku plochy za jednotku
èasu u hlavního (bulvy) i vedlejího (chrást) produktu. Z obr. 5.
a obr. 6. je patrné, e vyí hodnoty byly vdy dosaeny
u intenzivního zpùsobu pìstování ve srovnání se standardní
technologií. V pøípadì hlavního produktu dolo k navýení brutto
energie v prùmìru o 16,95 %, tedy na prùmìrnou hodnotu
1 276,31 GJ.ha1 a u vedlejího produktu o 11,05 % (tj. na prùmìrnou hodnotu 531,01 GJ.ha1).
Nejvýraznìji se na energetické produkci hlavního a vedlejího produktu cukrové øepy projevil vliv roèníku (obr. 1. a 2.),
kdy prùkaznì nejnií hodnoty byly získány v roce 2003 ve
srovnání s dalími pokusnými roky. V tomto roce èinila prùmìrná energetická produkce bulev cukrovky 786,35 GJ.ha1
a chrástu 266,05 GJ.ha1, jak je doloeno v tab. V. Na stranì
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druhé nejvyí hodnoty energetické produkce bulev a chrástu byly získány v roce 2002,
kdy prùmìrná hodnota brutto energie bulev
byla 1 650,81 GJ.ha1 a chrástu 688,06 GJ.ha1.
Prùkazné diference je moné nalézt také pøi
srovnání roku 2004 s pøedcházejícími pokusnými roky. V posledním sledovaném roce
(2004) byla prùmìrná hodnota brutto energie
bulev 1 114,33 GJ.ha1 a chrástu 559,09 GJ.ha1.

Obr. 1. Vliv roèníku na energetickou produkci hlavního produktu

Mìrná spotøeba energie
Jedním z ukazatelù efektivnosti vstupù
energie pro vytvoøení koneèné produkce je
mìrná spotøeba energie. Mìrná spotøeba energie pøedstavuje podíl celkové spotøeby energie na jednotku koneèné produkce (brutto
energie). Mìrná spotøeba energie pro hlavní
produkt byla v rozmezí hodnot od 0,028 (Takt,
intenzivní technologie, 2002) do 0,066 (Compass, intenzivní technologie, 2003) a pro vedlejí produkt 0,066 (Takt, standardní technologie, 2002) a 0,20 (Takt, standardní
technologie, 2003), viz. tab. VI.
Mìrná spotøeba energie pro hlavní produkt v jednotlivých pokusných letech je ve
vzestupném poøadí následující: 0,029 (2002) 
0,045 (2004)  0,062 (2003). Obdobná situace
je i v pøípadì vedlejího produktu, kdy nejnií prùmìrná hodnota mìrné spotøeby energie byla stanovena v roce 2002 (0,071)
a nejvyí v roce 2003 (0,18).
Pøi hodnocení vlivu pouité technologie
pìstování na mìrnou spotøebu energie je
moné konstatovat, e v pøípadì intenzivního
pìstování cukrovky je mìrná spotøeba energie pro bulvy nií (0,048) ve srovnání se standardní technologií (0,052). Toto sníení pøedstavuje 7,69 %. Pouitá technologie významnì
neovlivnila mìrnou spotøebu energie vypoètenou z produkce chrástu, nebo u obou technologií byla tato charakteristika ve výi 0,13.
Energetická efektivnost

Obr. 2. Vliv roèníku na energetickou produkci vedlejího produktu

Obr. 3. Vliv odrùdy na energetickou produkci hlavního produktu

Dalí z metod energetického hodnocení
výroby je energetická efektivnost, jen udává
kolik energie vytvoøí plodina na jednotku energetického vstupu. Energetická efektivnost pìstování cukrové øepy byla v intervalu hodnot
od 21,71 jednotek (Takt, standardní technologie, 2003) do 50,11 jednotek (Takt, intenzivní
technologie, 2002). Získané hodnoty energetické efektivnosti jsou srovnatelné s výsledky
Kuesterse, Lamela (18), kteøí konstatují, e pøi
dodání 230 kg dusíku na hektar je energetická efektivnost 29. Podle TORNERA (23) je energetická efektivnost ve védsku mezi 7 a 11.
Uvedený rozdíl je patrnì zpùsoben tím, e
obsah energie v 1 g suiny hlavního a vedlejího produktu je vyí, ne uvádí literární zdroje
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Obr. 4. Vliv odrùdy na energetickou produkci vedlejího produktu

Obr. 5. Vliv technologie pìstování na energetickou produkci hlavního produktu

a dále byl výraznì vyí prùmìrný výnos bulev (73,15 t.ha1) i chrástu. Tento závìr je
v souladu s prací Tornera (23), který uvádí, e
dùleitými faktory v energetické rovnováze
jsou úroveò výnosù a energetický vklad ve
formì PHM a agrochemikálií.
Hodnoty energetické efektivnosti celkové produkce jsou uvedeny v tab. VII. Z ní je
patrný pozitivní vliv intenzivního systému pìstování cukrovky (24) ve srovnání se standardní technologií, nebo na jednotku dodané energie bylo získáno v prùmìru ze vech
sledovaných let a odrùd 45,28 jednotek oproti
33,61 jednotkám v pøípadì standardního pìstování. Tento rozdíl pøedstavuje navýení
o 36,05 %. Získaný výsledek je v rozporu se
závìry HALLA (25), OLSONA (26), PIMENTALA ET AL.
(27) a VENTURI A VENTURI (28), kteøí konstatují,
e se vzrùstající intenzifikací rostlinné výroby
se energetická efektivnost rostlinné produkce
sniuje. Naopak je v souladu s výsledky ERDALA ET AL. (10), který uvádí, e vyí spotøeba
energie zvyuje výnos. Na dodateèné energetické vklady do výroby pøíznivìji reagovala
tolerantní odrùda Takt ve srovnání s odrùdou
netolerantní Compass, kdy odrùda Takt mìla
energetickou efektivnost 40,42 jednotek a odrùda Compass 38,72 jednotek.
Statisticky nejvyích hodnot energetické
efektivnosti pìstování cukrové øepy bylo dosaeno v roce 2002, kdy prùmìrná hodnota
èinila 48,31 jednotek a nejniích v roce 2004.
V tomto roce byla prùmìrná energetická efektivnost 34,42 jednotek.

Závìr

Obr. 6. Vliv technologie pìstování na energetickou produkci vedlejího produktu

Na základì vypoètených hodnot energetické bilance pìstování cukrové øepy se jako
energeticky efektivnìjí jeví pouívání intenzivní technologie pìstování i pøesto, e jsou
zde vyí dodateèné vklady do výroby. Tyto
vyí dodateèné vklady do výroby vak zvýí
koneènou energetickou produkci biomasy
z jednotky plochy, a tím se zvýí i energetická
efektivnost výroby.
Tato práce byla zpracována na základì výsledkù
øeení výzkumného zámìru MSM 6046070901.

Souhrn
V letech 20022004 byly zaloeny maloparcelkové pokusy na Výzkumné stanici FAPPZ ÈZU Praha v Èerveném Újezdì. Do pokusu byly zaøazeny
dvì odrùdy cukrovky (Takt a Compass), které
byly pìstovány standardní a intenzivní pìstitelskou technologií. Ze získaných výsledkù energetické bilance je patrné, e obsah energie hlavního
produktu (bulvy) se pohyboval v intervalu hodnot
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Tab. VI.

Mìrná spotøeba energie

Odrùda

Technologie

Rok

Tab. VII. Energetická efektivnost pìstování cukrové øepy
Bulvy

Chrást

Odrùda

Technologie

Rok

Bulvy

Chrást

Celá rostlina

Energetická efektivnost cukrovky

Mìrná spotøeba energie
Takt

Intenzivní

2002

0,028

0,069

Takt

Intenzivní

2002

35,60

14,51

Takt

Intenzivní

2003

0,061

0,199

Takt

Intenzivní

2003

16,29

5,02

50,11

Takt

Intenzivní

2004

0,035

0,079

Takt

Intenzivní

2004

28,38

12,68

41,06

0,041

0,116

Prùmìr

26,76

10,74

47,09

Prùmìr

50,11

Takt

Standardní

2002

0,029

0,066

Takt

Standardní

2002

34,22

15,25

49,47

Takt

Standardní

2003

0,060

0,201

Takt

Standardní

2003

16,73

4,98

21,71

Takt

Standardní

2004

0,051

0,096

Takt

Standardní

2004

19,62

10,41

30,02

0,047

0,121

Prùmìr

23,52

10,21

33,73

Prùmìr
Compass

Intenzivní

2002

0,030

0,073

Compass

Intenzivní

2002

33,38

13,64

47,02

Compass

Intenzivní

2003

0,066

0,185

Compass

Intenzivní

2003

15,14

5,41

47,02

Compass

Intenzivní

2004

0,042

0,081

Compass

Intenzivní

2004

24,02

12,32

36,34

0,046

0,113

Prùmìr

24,18

10,46

43,46

Prùmìr
Compass

Standardní

2002

0,030

0,074

Compass

Standardní

2002

33,15

13,48

46,64

Compass

Standardní

2003

0,059

0,150

Compass

Standardní

2003

16,88

6,67

23,55

Compass

Standardní

2004

0,051

0,094

Compass

Standardní

2004

19,61

10,65

30,26

Prùmìr

0,047

0,106

Prùmìr

23,21

10,27

33,48

Prùmìr intenzivní technologie

0,048

0,129

Prùmìr intenzivní technologie

25,47

10,60

45,28

Prùmìr standardní technologie

0,052

0,128

Prùmìr standardní technologie

23,37

10,24

33,61

Celkový prùmìr

0,050

0,128

Celkový prùmìr

24,42

10,42

39,44

od 758,91 GJ.ha1.rok1 (Compass, intenzivní technologie, 2003) do
1 784,12 GJ.ha1.rok1 (Takt, intenzivní technologie, 2002). Mìrná
spotøeba energie pro hlavní produkt byla v rozmezí hodnot od 0,028
(Takt, intenzivní technologie, 2002) do 0,066 (Compass, intenzivní
technologie, 2003) a pro vedlejí produkt 0,066 (Takt, standardní technologie, 2002) a 0,20 (Takt, standardní technologie, 2003). Energetická efektivnost pìstování cukrové øepy byla v intervalu hodnot od
21,71 jednotek (Takt, standardní technologie, 2003) do 50,11 jednotek (Takt, intenzivní technologie, 2002). Na základì vypoètených hodnot energetické bilance pìstování cukrové øepy se jako energeticky
efektivnìjí jeví pouívání intenzivní technologie pìstování i pøesto,
e jsou zde vyí dodateèné vklady do výroby. Tyto vyí dodateèné
vklady do výroby vak zvýí koneènou energetickou produkci biomasy z jednotky plochy, a tím se zvýí i energetická efektivnost výroby.
Klíèová slova: cukrová øepa, energetická bilance, technologie pìstování, mìrná spotøeba energie, energetická efektivnost.
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Hnilièka F., Urban J., Pulkrábek J., Hnilièková H.: Energy
balance of sugar beet growing
During 20022004 small plot trials were established at the experimental station of University of Life Sciences in Prague in Èervený Újezd.
Two sugar beet cultivars were included in the experiment (Takt and
Compass), which were grown by standard and intensive growing
technology. Obtained results of energy balance show, that energy
content of the main product (root) ranged from 758.91 GJ.ha1.year1
(Compass, intensive technology, 2003) to 1 784.12 GJ.ha1.year1 (Takt,
intensive technology, 2002). Specific energy consumption for the
main product ranged from 0.028 (Takt, intensive technology, 2002)
to 0.066 (Compass, intensive technology, 2003) and for minor product from 0,066 (Takt, standard technology, 2002) to 0.20 (Takt,
standard technology, 2003). Energetic efficiency of sugar beet growing
ranged from 21.71 units (Takt, standard technology, 2003) to 50.11
units (Takt, intensive technology, 2002). Based on calculated values
of energetic balance of sugar beet growing the intensive technology
seems to be energetically more effective, even though that there are
higher additional inputs into production. But these higher additional inputs into production increase final energetic production of
biomass from area unit, which increases energetic efficiency of production.
Key words: sugar beet, energy balance, growing technology, specific
energy consumption, energy efficiency.
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