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Cukrovka je èeskou nejproduktivnìjí plodinou
Cukrovka díky souèasným výkonným geneticky jednoklíèkovým odrùdám (více ménì tolerantním k chorobám a kùdcùm) a pøi výrazném podílu intenzivních pìstitelských technologií je bezpochyby nejproduktivnìjí plodinou mírného
zemìpisného pásma. I ve svìtì stále patøí mezi 15 nejvýznamnìjích plodin. Dosahuje dnes více ne desetinásobku výnosu
cukru oproti poèátku svého pìstování pøed více ne 170 lety.
Vyprodukovaný cukr a vedlejí produkty jsou cennou obnovitelnou surovinou pro potravináøský a fermentaèní prùmysl, pro
produkci pohonných látek (ethanolu), ale i pro malotonání
chemii. Cukrovka je vak také jednou z nejnároènìjích plodin
s pøísnì vyhranìnými poadavky na pìstitelská opatøení.
Cukrovka bývala královnou polí
Malý pohled do historie: V prvním roce existence Èeskoslovenské republiky vzniklo mj. rèení o bílém zlatu republiky.
Pøíjem z vývozu cukru do zahranièí byl v té dobì jediným aktivem zahranièního obchodu. Èeskoslovensko tehdy patøilo mezi
øepaøskéu a cukrovarnické velmoci, nebo uspokojovalo svìtovou spotøebu cukru z plných 15 %. Cukrovka byla dominující
plodinou  královnou polí. Do zahranièí se vyváelo èeské øepné osivo, které patøilo mezi pièkové. Èeskosloventí specialisté
budovali cukrovary nejen v Evropì, ale i v zámoøí. Mnoho specialistù ze zahranièí se k nám jezdilo uèit pìstovat øepu a vyrábìt z ní cukr.
Postavení cukrovky v zemìdìlských soustavách
Cukrovka je dùleitý prvek osevního postupu, nebo jako
rostlina tvoøící zásobní koøen vykazuje odliný ivotní cyklus
a je z jiné botanické èeledi ne obiloviny. Je rostlinou hlubokokoøenící, proto vynáí iviny ze spodních vrstev pùdy a pøíznivì
pùsobí na pùdní strukturu. Mùe hrát úlohu ozdravující plodiny
v obilnáøských osevních postupech. Pøeruuje jako jaøina rozíøené osevní postupy s ozimy, jako listnatá plodina støídá èasto
pìstované obilniny, a obohacuje tím obraz krajiny. Zaøazení
cukrovky do osevního postupu sniuje infekèní tlak chorob,
zvlátì pøi vysokém podílu obilnin. Po cukrovce pìstovaná obilnina vykazuje vyí výnosy a nií náklady na ochranu a hnojiva (napø. pøi pìstování penice je nií fusariosová infekce
a tvorba toxinù, jako je DON (deoxynivalenol), v zrnu). Pøispívá k bohatí a rozmanitìjí populaci výskytu divokých zvíøat
a rostlin. Plochy cukrovky skýtají na jaøe monost hnízdìní ptá-
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kù jako napø. èejky èi skøivana, co ozimy neumoòují. Bìhem
léta a podzimu poskytují porosty cukrovky stín a mírní teplotní
extrémy, co má význam zvlátì pro jiní obilnáøské regiony.
Cukrovka jako sluneèní elektrárna
Cukrovka v pøeneseném pojetí funguje jako výkonná sluneèní elektrárna, produkující a uskladòující získanou energii ve
své biomase. Díky energii sluneèního záøení vytváøí z vody a oxidu
uhlièitého fotosyntetickým procesem prùmyslové suroviny, pøedevím cukr, dále krmivo a po zaorání nezkrmeného chrástu
a posklizòových zbytkù i vydatné zelené hnojení. Produkèní
potenciál souèasných odrùd cukrovky pøesahuje 240 GJ.ha-1.
Významný je i ekologický efekt pìstování cukrovky. Kyslík, který vyprodukuje jeden hektar této plodiny, staèí k dýchání 62 lidí po dobu jednoho roku. Vyprodukovaný cukr (sacharosa) je chemicky nejèistí potravinou v plejádì zemìdìlských
produktù.
Cukrovka jako zdroj obsahových látek
Cukrovka (Beta vulgaris L., subsp. esculenta Salisb., var.
altissima Döll., syn. saccharifera Alef.) nese chemotaxonomické znaky èeledì Chenopodiaceae. Obsahuje kromì vysokého
obsahu cukru relativnì vysoký obsah glutaminu, kyseliny glutamové, asparagové, C-aminomáselné a betainu. Pøednostnì akumuluje nitráty, je citlivá na nedostatek stopových prvkù, pøedevím B, Mn a Mo. Pøíznivá je reakce cukrovky na pøihnojování
chloridovými formami draselných solí (doprovázených sodíkem),
typická pro halofyty. Prozrazuje prapùvod pøedkù této plodiny
z pøímoøských oblastí, jejich pùda i atmosféra jsou prosyceny
chloridovými ionty. Pøedevím je vak charakteristická svým
specifickým obsahovým sloením prolechtìné prùmyslové plodiny. V bulvì má v prùmìru >16 % sacharosy. Kromì sacharosy
jsou z cukrù dále zastoupeny zejména D-glukosa, D-fruktosa,
D-galaktosa a rafinosa, z organických kyselin pak kyseliny citrónová, jableèná a =-ketoglutarová.
Z chemicko-technologického hlediska rozdìlujeme látky
obsaené ve sklizených bulvách cukrovky na døeò a øepnou
ávu. Øepnou døení se rozumí souhrn vech ve vodì nerozpustných látek. Øepná bulva obsahuje asi 76 % vody a 24 %
suiny, z toho je asi 6 % øepné døenì a 18 % ve vodì rozpustných látek. Hlavní èást døenì (7090 %) tvoøí pentosany, pektinové látky a celulosa. Tyto tøi skupiny látek jsou zastoupeny
pøiblinì ve stejných pomìrech. Zbytek tvoøí lignin, rostlinné
bílkoviny, stopové mnoství jiných organických látek, asi 4 %
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ve vodì nerozpustných organických kyselin. Døeò obsahuje asi
0,5 % imbibièní vody. Mezi obsahem døenì ve sklizené bulvì
a její cukernatostí je pøímá kladná závislost. Sacharosa tvoøí pøiblinì 87 % ve vodì rozpustných látek. Vechny ostatní rozputìné látky se oznaèují souhrnnì jako necukry, jinak také jako
doprovodné látky.
Ekonomika produkce cukrovky  základní suroviny pro
dalí zpracování
Pro úvahy o monostech alternativního vyuití cukrovky
jsou dùleité tyto podklady:
1. Technologicky reálné komodity, jejich trní potenciál v mnoství
a v cenì.
2. Náklady na výrobu uvaovaných komodit.
3. Cena vstupní suroviny  cukrovky.
Vývoj nákladù souvisí pøedevím se zmìnami kurzu koruny a se vzestupem ceny energií. Proto klesají ceny osiv, udrují
se ceny prostøedkù na ochranu rostlin a rostou ceny hnojiv a
nafty (v poloce náklady pomocných èinností). Od roku 1998
vzrostly náklady o 8 500 Kè.ha1, tj. o 21 % a z toho vyplývá
roèní nárùst o cca 2 %. Lze pøedpokládat, e i do budoucna
bude nárùst nákladù pozvolný. Náklady na tunu øepy (pøepoèteno na cukernatost 16 %) klesají  v roce 1998 èinily 854 Kè.t1,
v roce 2007 780 Kè.t1. Zisková mare u cukrovky musí být
(i s ohledem na dalí zemìdìlské komodity) minimálnì 15 %,
a tak je nutno poèítat do budoucna s cenou cukrovky (pøi cukernatosti 16 %) jako suroviny pro alternativní vyuití kolem
900 Kè.t1. Souèasnì je nutno hledat cesty k omezení rùstu nákladù (úspory u prostøedkù na ochranu rostlin, sniování mzdových nákladù) a ke zvýení výnosù.
Jednou z cest jak sníit náklady na produkci cukrovky mùe
být i uplatnìní geneticky modifikovaných transgenních odrùd
s vyí pøidanou hodnotou. U cukrovky jsou genetické modifikace vyuívány pøedevím pro získání herbicidní tolerance ke
glyfosátu (herbicid Roundup) a glufosinátu (herbicid Liberty)
a virové rezistence k viru BNYVV vyvolávajícímu rizománii. Na
Univerzitì ve Wageningenu se úspìnì podaøilo geneticky
modifikovat cukrovku pro produkci fruktanù (polymerù D-fruktosy), vyuitelných v potravináøství pro zdravou výivu a dále
jako organický polymer pro výrobu aviváních prostøedkù èi
biodegradovatelných plastù. Transgenní odrùdy v ÈR nejsou zatím povoleny, nicménì o pouití geneticky modifikované cukrovky pro nepotravináøské úèely musíme do budoucnosti uvaovat.
Pøi úvahách o alternativním vyuití cukrovky je nutno kalkulovat i s cenou vedlejích produktù  suených cukrovarských
øízkù (pelet) a lihovarských výpalkù. Obì tyto ceny jsou silnì
závislé na cenì podobných výrobkù na trhu. Pro cukrovarské
pelety jsou to pelety z citrusových plodù a (a v druhé øadì)
krmné obilí, pro výpalky je to cena draselných hnojiv.
V souèasné dobì se cena cukrovarských pelet pohybuje
okolo 170 EURO.t1, má vak silnì klesající tendenci. Cena výpalkù je 150 Kè.t1 fco. O výpalcích se asi nedá uvaovat jinak,
ne jako o lokální komoditì uplatòující se ve vztahu cukrovar/lihovar versus pìstitel.
Cukrovarské pelety se naopak standardnì obchodují a mají
velký dopad na celkovou ekonomiku. Produkce je cca 5 % na
øepu, a tak jejich pøíspìvek k obratu ze øepy je pøi dnení cenì
cca 200 Kè.t1 øepy. Je vak potøeba poèítat spíe s rozpìtím
120220 Kè.t1. Náklady na výrobu pelet neznáme; jedná se to-
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ti o informace výrobci nezveøejòované. Musí se poèítat s investicí do suárny, do skladu, náklady na energii a na dopravu, co
mùe dìlat tak 3050 % prodejní ceny. Tento pøíspìvek je nutno zohlednit pøi úvahách o energetickém vyuití cukrovky technologiemi 2. generace  BtL. Je nutno porovnávat krmiváøské
a energetické zhodnocení øepné døenì. Kalkulovat by bylo mono i agrotechnický pøínos (jako je to èasto u luskovin)  zvýení
hektarových výnosù ostatních plodin v osevním postupu (cca
1 000 Kè.ha1).

Navrhované zamìøení výzkumu, vývoje a inovací
Zajitìní základní suroviny pro dalí zpracování
Východiskem bude analýza chemického a technologického
sloení rostlin souèasného sortimentu odrùd v souladu s námìty
øeící dílèí monosti vyuití cukrovky. Je tøeba posoudit genotypy získané od lechtitelù a pokusit se vybrat ty, které mají jiné
sloení, ne tradièní odrùdy pìstované na produkci cukru 
vhodnìjí k zamýlenému úèelu. Sloení následnì vypìstovaných rostlin bude analyzováno s ohledem na zamìøení projektu.
Cíl 1  Analýza sortimentu genotypù na chemické a technologické sloení rostliny
Pøínosy:
1. Pøehled o variabilitì chemického a technologického sloení
øepné rostliny. Následné vyuití k posouzení efektivnosti výroby dané substance.
2. Pøehled o vlivu poèasí a vybraných prvkù technologie pìstování na sledované ukazatele.
3. Pøi poklesu ploch cukrovky na produkci cukru je moné nepotravináøské vyuití.
Výstupy: Databáze chemického a technologického sloení testovaných genotypù.
Analýza souèasného stavu vývoje geneticky modifikovaných
odrùd cukrovky ve svìtì a v ÈR a definování vlivu modifikace
na chemické sloení cukrovky s cílem výbrat vhodné transgenní odrùdy a ovìøit jejich pìstování v podmínkách ÈR.
Cíl 2  Optimalizace pìstitelské technologie s ohledem na
zpùsob dalího vyuití cukrovky vèetnì uplatnìní geneticky modifikovaných transgenních odrùd
Pøínosy:
1. Vyuít genotypy s jiným sloením rostliny.
2. Prosazení GMO odrùd pro nepotravináøské vyuití produkce.
3. Zlevnìní produkce základní suroviny pro nepotravináøské
vyuití.
4. Pøi poklesu ploch cukrovky na produkci cukru mùe nepotravináøské vyuití této plodiny zajistit a stabilizovat uiteènou
exploataci naich nejúrodnìjích pùd fotosynteticky nejvýkonnìjí plodinou. Zúroèí se tím i bohaté zkuenosti pìstitelù
a moderní vybavení zemìdìlských podnikù a cukrovarù.
Výstupy:
1. Ekonomika produkce základní suroviny.
2. Technologický postup pìstování a vyuití produkce odpovídající podmínkám trvale udritelného rozvoje.
3. Vývoj geneticky modifikované cukrovky s odolností vùèi mrazu, která by umonila zpracování témìø v prùbìhu celého
roku.
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Vyuití cukrovky pro energetické úèely
Cílem je posouzení monosti biotechnologické výroby butanolu (palivo 2. generace z obnovitelných zdrojù) z dostupných
meziproduktù cukrovarnického prùmyslu (lehká áva, tìká áva, surový cukr, melasa) a získání praktických poznatkù o vlastnostech a chování biobutanol-benzinových smìsí a vlivu tìchto
smìsí na provoz motorových vozidel a emise kodlivin. Výbìr
vhodného mikroorganismu a vylechtìní kmenu, který by tvoøil
minimum ethanolu, acetonu a isopropylalkoholu, èím by výtìnost butanolu mohla být i kolem 60 % na pouitý cukerný
substrát. Studium pøípravy kultury klostridií v propagaèní stanici
a zavedení membránových modulù, které by umonily recyklaci bakterií do kontinuálního reaktoru. Tím by se mohla zvýit
podstatnì rychlost procesu, ne vak koncentrace produktu ve
vystupujícím médiu. Druhá fáze výzkumu se týká vlastního fermentaèního procesu. Ten je striktnì anaerobní, klostridie nesnáejí v médiu kyslík. Pøi fermentaci nejprve vznikají kyseliny
máselná a octová a po nìkolika hodinách se z nich zaènou
tvoøit alkoholy podle typu pouívaného mikroorganismu. Ve
vsádce trvá fermentace bez odstraòování rozpoutìdel kolem
tøí dnù, ale vyuitím membránového modulu nebo i imobilizovaných bakteriálních bunìk by bylo mono produktivitu podstatnì zvýit. Posledním stupnìm výroby butanolu je jeho isolace z média, ke které se výhradnì pouívá destilace. Ta by
nemusela být tak nároèná, protoe butanol nemusí být zcela
èistý. Výhodou oproti ethanolu je fakt, e získaný butanol je
prakticky bezvodý. Butanol má vyí energetický obsah ne ethanol, a proto jeho pøídavek do benzinu mùe být maximálnì
10 %. Zjitìní moného stupnì zneèitìní butanolu ethanolem
by spadalo té do øeení projektu.
Cíl 3  Produkce biobutanolu a vyuití výpalkù
Pøínosy:
1. Vyuití stávajících kapacit cukrovarù, dvìma hlavními produkty zajistit ekonomiku produkce.
2. Èásteèná náhrada fosilní energie trvale dorùstající energií
z cukrové øepy bude mít pozitivní efekt na ochranu ivotního
prostøedí.
3. Pøi poklesu ploch cukrovky na produkci cukru mùe nepotravináøské vyuití této plodiny zajistit a stabilizovat uiteènou
exploataci naich nejúrodnìjích pùd fotosynteticky nejvýkonnìjí plodinou. Zúroèí se tím i bohaté zkuenosti pìstitelù
a moderní vybavení zemìdìlských podnikù a cukrovarù.
4. Vyrobit kvalitní krmivo a/nebo hnojivo za pøijatelnou cenu.
Výstupy:
1. Vypracování a ovìøení biotechnologie výroby butanolu
z cukrovarnických meziproduktù.
2. Studium doby pøeívání nìkterých fytopatogenních organismù za mezofilních podmínek ve fermentoru.
3. Energetická bilance výroby.
4. Ekonomická efektivnost výroby butanolu a vyuití výpalkù.
Posouzení monosti výroby bioplynu a vedlejího produktu, pelet, pro krmiváøské úèely. Surovinou mùe být cukrovka
desintegrovaná na drobné èástice, které budou následnì fermentovány. Proces mùe být realizován buï v klasických bioplynových jednotkách nebo v uzpùsobeném anaerobním stupni èistírny odpadních vod, kde pøed vstupem je øepná dr míchaná
s recyklem vyèitìné tekutiny. Problematickou mùe být likvidace digestátu, nebo pøi vyím zpracování øepy by to vyado-
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valo ohromnou kompostárnu. Druhou moností je zpracování
cukrovarnické ávy a vyuití vyslazených øízkù, kterých nebude na èeském trhu nadbytek, na krmivo. Suení øízkù by souèasnì mohlo být vhodným vyuitím èásti vyrobeného tepla.
Vzniklého digestátu bude max. 2 % zpracované øepy, co usnadní
jeho vyuití, likvidoval by se pravdìpodobnì jako klasické èistírenské kaly. Anaerobní reaktor vèetnì následných separací bude
jednoduí, nebo nenastane problém pøi separaci mikroorganismù v kalu a digestátu. Tøetí alternativou je desintegrovanou
cukrovku vylisovat, ávu zpracovat obvyklým zpùsobem na
sacharosu a získanou biomasu pøímo spalovat v bioplynových
jednotkách. Výtìnost sacharosy bude samozøejmì mení, ale
mùe být vyváena energetickým ziskem z bioplynu. Nároky
na osevní plochu cukrovky by tím pøirozenì stouply.
Cíl 4  Produkce bioplynu a suených cukrovarských øízkù
(pelet)
Pøínosy:
1. Vyuití stávajících kapacit cukrovarù, dvìma hlavními produkty zajistit ekonomiku produkce.
2. Èásteèná náhrada fosilní energie trvale dorùstající energií
z cukrové øepy (bioplynu) bude mít pozitivní efekt na ochranu ivotního prostøedí.
3. Pøi poklesu ploch cukrovky na produkci cukru mùe nepotravináøské vyuití této plodiny zajistit a stabilizovat uiteènou
exploataci naich nejúrodnìjích pùd fotosynteticky nejvýkonnìjí plodinou. Zúroèí se tím i bohaté zkuenosti pìstitelù
a moderní vybavení zemìdìlských podnikù a cukrovarù.
4. Vyrobit kvalitní krmivo a/nebo hnojivo za pøijatelnou cenu.
Výstupy:
1. Vyuití ávy z øepy pro produkci bioplynu a zpracování zbylé èásti rostliny na krmivo  pelety ze suených vyslazených
øízkù.
2. Vyuití vylisované ávy na výrobu sacharosy a suché výlisky
na produkci bioplynu.
3. Doba pøeívání nìkterých fytopatogenních organismù za mezofilních podmínek ve fermentoru.
4. Energetická bilance výroby.
5. Ekonomická efektivnost výroby bioplynu a pelet.

Vyuití cukrovky jako suroviny pro produkci prebiotik
Prebiotika jsou nestravitelné potravní doplòky, které pozitivnì ovlivòují zdraví èlovìka selektivní stimulací rùstu a nebo
aktivity jednoho nebo omezeného poètu bakterií (probiotik)
v tlustém støevì. Prebiotika tak mohou pøispívat ke zvýraznìní
pozitivních úèinkù probiotických bakterií (napø. sníení aktivity
patogenù ve støevì, sníení rizika nìkterých typù rakoviny, zlepení odolnosti vùèi infekcím a alergenùm, zlepení stavu pacientù se zánìtlivým onemocnìním tlustého støeva, sníení koncentrace cholesterolu v krvi). Jako prebiotika se prùmyslovì
vyuívají rùzné typy oligosacharidù, nejvíce rozvinutá je produkce oligosacharidù v Japonsku, kde jich v roce 2003 bylo vyrobeno 75 000 t a témìø polovina z nich na bázi sacharosy.
Prebiotika se uplatòují nejen v lidské výivì, ale i ve výivì
hospodáøských zvíøat. Navrhovaný postup pøípravy prebiotických oligosacharidù na bázi sacharosy spoèívá ve vyuití transferasové aktivity enzymu >-galaktosidasa. Na sacharosu bude
takto navázána jedna nebo více molekul galaktosy, které budou
získány hydrolýzou laktosy pomocí stejného enzymu. Vedle sa-
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charosy bude proto dalí surovinou laktosa ze syrovátky, která
ve velkém mnoství odpadá pøi výrobì sýrù. Po základním ovìøení podmínek reakce a vlastností získaných oligosacharidù bude
navren postup pro prùmyslovou výrobu arovým nebo kontinuálním zpùsobem s vyuitím membránového reaktoru nebo
imobilizovaného enzymu. Studovány budou rovnì postupy pro
zvýení èistoty prebiotika. V dalí fázi budou ovìøeny aplikace
získaného produktu.
Cíl 5  Biotechnologická produkce prebiotik
Pøínosy:
1. Pøemìna sacharosy na prebiotikum s pozitivním dopadem na
zdraví konzumentù.
2. Prebiotikum na bázi sacharosy bude mít vedle prebiotických
úèinkù nekariogenní vlastnosti, nií energetickou hodnotu
a nií sladivost.
3. Prebiotický preparát je výrobek s vysokou pøidanou hodnotou.
4. Náklady na pouitý enzym budou sníeny vyuitím membránového reaktoru nebo imobilizací enzymu.
5. Èistota získaného produktu bude zvýena pomocí kontinuální chromatografie nebo nanofiltrací.
Výstupy:
1. Nové poznatky o struktuøe a vlastnostech nových prebiotik.
2. Technologický postup enzymové pøípravy prebiotických oligosacharidù na bázi sacharosy.
3. Ovìøená aplikace získaných prebiotik ve fermentovaných
mléèných výrobcích.

Vyuití sacharosy jako suroviny pro produkci tenzidù
Estery sacharosy s vyími mastnými kyselinami (acylsacharosy, cukroestery) jsou alternativou k tenzidùm, které jsou
v souèasné dobì pouívány do pracích prákù. Jejich velkou
výhodou je, e jsou biodegradabilní a nepokozují tak ivotní
prostøedí. Nejprve budou pøipraveny acylsacharosy obsahující
kyseliny s 8 - 18 uhlíky v øetìzci, bude stanovena jejich struktura a povrchovì aktivní vlastnosti. Dále budou studovány jejich
aplikaèní vlastnosti v pracích prostøedcích. Na základì tìchto
vlastností bude navrena a ovìøena receptura pracího prostøedku, ve kterém bude acylsacharosa jako tenzid. Dalí moností je
pouití acylsacharosy jako emulgátoru do kosmetických pøípravkù a jako emulgátoru pro výrobu mlék pro výivu mláïat hospodáøských zvíøat. Tato mléka jsou emulze rostlinného oleje ve
vodì a mohou nahradit èást (zdùrazòuji pouze èást) napø. kravského mléka pro výivu telat (selat, jehòat).
Cíl 6  Produkce tenzidù
Pøínosy:
1. Pøemìna sacharosy na biologicky rozloitelné tenzidy do pracích prostøedkù.
2. Pøemìna sacharosy na emulgátory do kosmetických prostøedkù.
3. Pøemìna sacharosy na emulgátory pro výrobu mléka pro výivu mláïat hospodáøských zvíøat.
Výstupy:
1. Nové poznatky o vlastnostech acylsacharos.
2. Technologický postup pøípravy tenzidù na bázi sacharosy.
3. Aplikace acylsacharos v pracích prostøedcích a emulgátorech
do kosmetických prostøedkù a mlék pro výivu mláïat hospodáøských zvíøat.
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Vyuití sacharosy jako suroviny pro produkci bioplastù
Biodegradabilní plasty (bioplasty) jsou polymery, které se
pùsobením enzymù v daném èasovém úseku (definovaném
normou) a v definovaném prostøedí (kompost, anaerobním kal,
moøe) tìpí na biomasu, CO2 a vodu. Obvyklá doba rozkladu je
4560 dnù. V souèasnosti se v ÈR nevyrábìjí a jsou sem dováeny v malém mnoství napø. v podobì kompostovatelných
taek. Pokud jde o sacharosu jako vstupní surovinu, pøipadá
v úvahu výroba kyseliny L-mléèné a její polymerizace na poly-Lmléènan, ze kterého se dají vyrábìt obaly na potraviny. Pokud
je pouit pro kopolymerizace, výrobkem jsou zemìdìlské
a zahradnické fólie nebo lamináty. Kontinuální fermentaèní technologie na kyselinu mléènou je klasickou biotechnologií, zahrnující kromì kvasné transformace sacharosy s výtìkem 9095 %
pomocí vhodného produkèního mikroorganismu, øadu progresivních separaèních technik, jako je ultrafiltrace èi elektrodialýza.
Ceny polymerù na bázi kyseliny L-mléèné jsou zatím vyí
ne ceny podobných materiálù na bázi krobu, nicménì
v pøípadì masivní výroby kyseliny mléèné, pøípadnì dotované
výroby, by mohlo dojít k jejich zlevnìní, a tak by se otevøely
nové perspektivy vyuití. V souèasné situaci, kdy stále vzrùstá
naléhavost ekologického nakládání s obalovými odpady, by se
pouívání biodegratovatelných polymerù ve správnì volených
aplikaèních oborech mohlo stát nezanedbatelným pøíspìvkem
k ochranì ivotního prostøedí.
Cíl 7  Produkce bioplastù
Pøínosy:
1. Zvýené vyuití kapacit stávajících cukrovarù.
2. Dojde k prùmyslovému vyuití plodiny bohaté na sacharidy,
která podléhá kvótování Evropské unie.
3. Bude produkováno ve zvýené míøe levné velkoobjemové krmivo (øízky), tzn. v podobné výi jako pøed krácením kvót
cukru v Èeské republice.
4. Výroba bioplastù bude mít za dùsledek etrnìjí chování
k ivotnímu prostøedí.
Výstupy:
1. Vyuití sacharosy z øepy pro produkci bioplastù a zbylé èásti
rostliny zpracovat na krmivo  pelety ze suených vyslazených øízkù.
2. Testování vyrobených bioplastù z hlediska fyzikálních vlastností a biodegradability.
3. Marketingová studie týkající se potøeby obalù z bioplastù
a podmínek pro jejich vyuití v Èeské republice.
4. Porovnání ekonomické efektivnosti výroby bioplastù pro výrobu ze sacharosy a z bramborového krobu.

Vyuití moderních izolaèních postupù pøi zpracování øepy
Alternativou ke klasickému postupu výroby cukru
v cukrovarech je nahrazení epurace v prvním kroku membránovými filtraèními technikami a ve druhém kroku procesy kontinuální chromatografické separace. Tyto moderní izolaèní techniky, zejména membránové procesy (nanofiltrace a ultrafiltrace),
mohou tvoøit i jednu ze základních operací pøi vech technologiích uvaovaných v tomto projektu. Umoòují toti od sebe
rozdìlit sacharosu, D-glukosu a D-fruktosu ve vodných roztocích, sacharosu a betain z melasy, ale i získat betain z øepných
výpalkù produkovaných pøi fermentaci cukrovky. ádná efek-
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tivní souèasná technologie se bez membránových procesù neobejde, proto bude tato èást projektu zasahovat i do ostatních
zde uvedených èástí.
Cíl 8  Moderní izolaèní postupy
Pøínosy:
1. Izolace biologicky cenných látek z meziproduktù (surová, lehká a tìká áva, melasa) cukrovarnické výroby a z následných fermentaèních medií èi výpalkù. Monost pokampaòové
výroby.
2. Vyí zhodnocení surovin a odpadù cukrovarnického prùmyslu pro oblasti nepotravináøských aplikací (kosmetické
a farmaceutické výroby, výroba krmiv a hnojiv).
3. Nahrazení klasického epuraèního postupu membránovými
technikami zcela vypoutí nutnost spalování koksu a vápna.
Významný je pøínos ekologický i ekonomický  odpadá zde
zpracování vápence a vypoutìní s tím spojeného oxidu uhlièitého.
Výstupy:
1. Vypracování postupù na izolace vybraných látek z meziproduktù a odpadù cukrovarnického prùmyslu. Zamìøení na
nejmodernìjí postupy jako jsou membránové procesy (ultraa nanofiltrace) a kontinuální chromatografické separace
(vèetnì modelování a simulace procesu).
2. Návrhy a experimentální ovìøení nových separaèních postupù v cukrovarnické technologii s cílem sníení ekonomických
nákladù a ekologických dopadù  model bezodpadové výroby a jeho bilanèní propoèet.
3. Zhodnocení energetické nároènosti a celkového ekonomického pøínosu výroby látek nebo jednotkové operace.

Sloení pracovních týmù
Na øeení budou spolupracovat Vysoká kola chemickotechnologická v Praze (VCHT), Èeská zemìdìlská univerzita
v Praze (ÈZU), Øepaøský institut Semèice (ØI) a Zemìdìlský
výzkumný ústav Kromìøí (ZVÚ):
- cíl 1  Analýza sortimentu genotypù na chemické a technologické sloení rostliny  ÈZU, ØI, ZVÚ, VCHT;
- cíl 2  Uplatnìní geneticky modifikovaných transgenních odrùd s vyí pøidanou hodnotou  ÈZU, ØI, ZVÚ, VCHT;
- cíl 3  Produkce biobutanolu a vyuití výpalkù  VCHT, ÈZU;
- cíl 4  Produkce bioplynu a suených cukrovarských øízkù (pelet)  VCHT, ÈZU;
- cíl 5  Biotechnologická produkce prebiotik  VCHT;
- cíl 6  Produkce tenzidù  VCHT;
- cíl 7  Produkce bioplastù  VCHT;
- cíl 8  Moderní izolaèní postupy  VCHT.

Závìr
Sacharosa se jako unikátní chemikálie nevyuívá
Sacharosa je nejdostupnìjí organickou slouèeninou s nízkou
molekulovou hmotností a s relativnì nízkou cenou, která je srovnatelná s cenou velkotonánì vyrábìných bìných chemikálií.
Pro chemické transformace sacharosy se nabízí øada moností,
respektující jak výhodné, tak i nevýhodné fyzikálnì-chemické
vlastnosti sacharosy. K výhodám patøí, e se jedná o krystalic-
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kou látku, která není hygroskopická, je chirální a enantiomernì
èistá, je z obnovitelných zdrojù a je biodegradabilní. K nevýhodám je nutno poèítat, e se jedná o slouèeninu vysoce polární,
která je polyfunkèní a labilní v kyselém prostøedí a rozpustná
jen ve vodì èi ve vysoce vroucích rozpoutìdlech. Prùmyslové
vyuití sacharosy jako unikátní chemikálie je v souèasné dobì
vzdálené, a to zejména z ekonomických dùvodù a také proto,
e se prozatím nenael ádný produkt, po kterém by byla obrovská poptávka a sacharosa byla jeho jedinou surovinou. Nicménì je tato oblast intenzivnì studována, zatím pouze jako základní výzkum.
Pøitom ale existuje mnoho dùleitých látek, které se dají ze sacharosy vyrobit
Kvalifikovaná cukrochemie nabízí celou kálu slouèenin,
i prùmyslových, pro které je sacharosa výchozí surovinou: sladidla (glucitol, mannitol, fruktosa, sukralosa), hydroxymethylfurfural, produkty fermentace (kyselina octová, kyselina citronová, glycerol), oligosacharidy (palatinosa, leukrosa, fruktooligosacharidy),
dextran, kyselina glutamová a dalí. Nìkteré technologie døíve
byly instalovány i v ÈR, dnes prakticky neexistují.
Cukrovka má silnou surovinovou konkurenci
Hydrolýza sacharosy na invertní cukr (smìs D-glukosy
a D-fruktosy) je tradièní a historická technologie, která se vyuívala
i v ÈR. Ale její perspektiva je jednoznaènì urèena cenou D-glukosy a D-fruktosy, pro které existují jiné, levnìjí zdroje poskytující oba cukry èisté a nikoliv pouze jejich smìs, která se musí
sloitì dìlit. V pøípadì D-glukosy je to krob, pro D-fruktosu
kukuøice. I pro výrobu bioplastù je krob vhodnou a dokonce
doposud levnìjí surovinou. Jinými slovy, v komoditì zemìdìlských produktù má cukrovka jako prùmyslová surovina vánou
konkurenci, která je stále jetì ekonomicky silnìjí. Toto konstatování platí i pro technologie uvaované v pøedkládaném
návrhu.
Jistou nadìjí dává, e krob je pomìrnì drahý a pìstování
kukuøice v naí republice nebude nikdy dostateènì masivní,
protoe vysoká koncentrace kukuøice v osevním postupu nepøíznivì ovlivòuje (narozdíl od cukrovky) nìkteré následné plodiny. Z tohoto pohledu by pak mohla být zajímavá i výroba
D-fruktosy.
O technologiích rozhoduje ekonomika
Perspektiva i sebelepí a úèinné technologie závisí na ekonomice celého procesu, proto souèástí projektu budou ekonomické bilance vycházející z odhadu cenového vývoje v nejbliích deseti letech. Odhad nemusí být zcela správný, jak ukazuje
nejnovìjí vývoj cen penice v souvislosti s výrobou bioetanolu
a rùstem ceny ropy.
Silná patentová ochrana ji existujících technologií
Pouití sacharosy jako suroviny pro chemický nebo farmaceutický prùmysl je v popøedí zájmu od období mezi svìtovými
válkami a intenzita výzkumu se vdy zvyuje paralelnì s cenou
ropy. Za tu dobu byly patentovány stovky nejrùznìjích technologií, take je obtíné nalézt originální dosud nezkoumanou
cestu. Prostor se otevírá pro biotechnologie.
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Potenciálním výrobcem bude spíe mení podnik
Velcí hráèi na trhu mají svoje vývojové laboratoøe a podle
naich zkueností v této oblasti se spoléhají spíe na svoje vlastní výsledky. Perspektivní zpracovatelé cukrovky pro nepotravináøské úèely budou spíe z kategorie malých a støedních podnikù, které mohou být organizaèními jednotkami cukrovarù nebo
zemìdìlských podnikù. Z ekonomického hlediska pak odpadnou náklady na dopravu a bude mono lépe vyuívat energii.

Souhrn
Práce shrnuje výzkumné projekty, jen jsou zamìøeny na vyuití
sacharosy k nepotravináøským úèelùm. Jednotlivé dílèí projekty byly
pøipraveny na vybraných pracovitích vysokých kol v ÈR a výzkumných ústavù oboru a zahrnují problematiku od vstupní suroviny (napø. analýza genotypù cukrovky, geneticky modifikované
odrùdy), pøes nové generace biopaliv (biobutanol, bioplyn) a
k výzkumu a vývoji prebiotik a biodegradabilních tenzidù a plastù.
Významná èást projektu je vìnována i novým separaèním metodám
se sníenou zátìí ivotního prostøedí a vyímu vyuití odpadù
cukrovarnické a lihovarnické výroby (napø. bezodpadové postupy). U vech èástí projektu jsou popsány základní cíle a oèekávané
výstupy. Výsledky projektu by se mìly stát podkladem pro vývoj
výrobních postupù a jejich zavádìní do praxe. Následným efektem
by mìlo být opìtné roziøování ploch pro pìstování cukrovky, zejména v oblastech, kde na základì regulace EU byla výroby cukru
pro potravináøské aplikace, a tím i pìstování cukrovky, zastavena.
Klíèová slova: sacharosa pro nepotravináøské výroby, geneticky modifikované odrùdy cukrovky, analýza genotypù cukrovky, biobutanol, bioplyn,
prebiotika, biodegradabilní tenzidy, biodegradabilní plasty, moderní isolaèní postupy.

Literatura
1. MORAVCOVÁ J.: Sacharosa jako prùmyslová surovina. Chem. listy,
95, 2001, s. 202211.
2. LICHTENTHALER F. W., PETERS S.: Carbohydrates as green raw material for the chemical industry. C. R. Chimie, 7, 2004, s. 6590.
3. JANSEN R., STIBBE C.: Impact of plant breeding on the profitability
of sugar beet production. Int. Sugar J., 109, 2007, s. 227233.
4. CHOCHOLA J.: Ekonomické aspekty pìstování øepy na bioetanol.
Listy cukrov. øepaø., 123, 2007 (7/8), s. 211215.
5. PULKRÁBEK J. ET AL.: Konkurenceschopnost produkce a ekonomika plodin vyuitelných pro výrobu bioetanolu. Listy cukrov. øepaø., 123, 2007 (7/8), s. 216220.
6. BARTOCCI F.: Presentazione dellimpianto di separazione cromatografica in realizzazione nello zuccherificio di Jesi. (Výstavba
stanice chromatografické separace v cukrovaru Jesi) Ind. Saccar. Ital., 100, 2007, s. 1225.
7. GEBLER J., ÈÍ K.: Souèasný stav a výhled produkce bioetanolu
ve svìtì. Listy cukrov. øepaø., 123, 2007 (7/8), s. 243247.
8. ÁRKA E. ET AL.: Monost vyuití saturaèních kalù pøi výrobì papíru. Listy cukrov. øepaø., 123, 2007 (12), s. 386387.
9. BUSSMANN P. ET AL.: Chromatographic sugar separation using SMB
technology. In CITS Proceedings, Rostock 2007, Verlag Bartens
Berlin, Germany, 2008, s. 4956.
10. HENKE S., KUBÁT M., BUBNÍK Z.: The new simulated moving bed
pilot plant-modelling, simulation and application. J. of Food
Engineering, 87, 2008 (1), s. 2633.
11. DITL P., SKØIVÁNEK J.: Limitní monosti obnovitelných zdrojù energie v ÈR. Listy cukrov. øepaø., 124, 2008 (2), s. 54.
12. TRNKA J.: Koncepce rozvoje biopaliv v ÈR. Listy cukrov. øepaø.,
124, 2008 (5/6), s. 148149.

LCaØ 125, è. 1, leden 2009

13. VISPUTE T. P., HUBER G. W.: Breaking the chemical and engineering barriers to lignocellulosic biofuels. Int. Sugar. J., 110, 2008,
s. 138149.
14. EVES T.: Cellulosic ethanol: the future of biofuels is here today.
In SPRI Conference, 28th Sept.1st Oct. 2008, Delray Beach, USA.
15. ÁRKA E. ET AL.: The particle size of carbonation mud, and possibilities for influencing it. J. of Food Engineering, 87, 2008 (1),
s. 4550.
16. POLEMATIDIS I. ET AL.: Biogasification of sugarbeet processing byproducts. Sugar Ind./Zuckerind., 133, 2008, s. 317322.
17. O´CONNOR P., VAN DER MEIJ R.: Catalytic conversion of cellulosic
biomass. Int. Sugar. J., 110, 2008, s. 156159.
18. VON FELDE A.: Trends and developments in energy plant breeding  special features of sugarbeet. Sugar Ind./Zuckerind., 133,
2008, s. 342345.
19. ÈÍ K.: Alternativní sladidla. Listy cukrov. øepaø., 124, 2008 (9/10),
s. 278279.
20. VAN DER MAAREL M. J. E. C.: Bioconversion of starch and sucrose
into value-added products. In 4th European Biotenology Meeting, 1516 April, 2008, Detmold, Germany (abstract in: Sugar
Ind./Zuckerind., 133, 2008, s. 400).
21. BUBNÍK Z. ET AL.: Modelling and simulation of nonwaste production process in a sugar factory. In 10th International Congress
on Engineering and Food  ICEF10, April 2024, 2008, Vina del
Mar, Chile.
22. AHRING B. K., LANGVAD N.: Sustainable low cost production of
lignocellulosic bioethanol  The carbon slaughterhouse. Int.
Sugar. J., 110, 2008, s. 184190.
23. VON FELDE A.: Biogas aus Zuckerrüben  Chance für die Zuckerwirtschaft. In 3th Norddeutscher-Zuckerrübentag, 9th October 2008,
Wunstorf, Germany.

Bubník Z., Èurda L., Kadlec P., Moravcová J., Melzoch K.,
árka E., midrkal J., Pulkrábek J., Chochola J.: Non-food
applications of sucrose  research in the Czech Republic
The work summarizes research projects, which are focused on nonfood applications of sucrose. Individual projects have been prepared by selected workplaces at universities or research institutes in
the Czech Republic. The solution covers the whole problem; i.e. raw
material (e.g. analysis of sugar beet genotype, genetically modified
crops), new generation biofuels (biobutanol, biogas), and research
and development of prebiotics and biodegradable tensides and plastics. An important task deals with ecological friendly technologies
(such as new separation processes) and higher exploitation of waste material from sugar and ethanol production (non-waste technologies implementation). Fundamental goals and expected outputs
are described in all parts of the project. Project results should become a foundation for a development of new production processes
and their introduction to practice. The next effect should be a reenlargement of sugar beet sowing areas, especially in regions where the EU regulations limited sugar production for food applications
and subsequently the beet cultivation has been discontinued.
Key words: non-food applications of sucrose, genetically modified sugar
beet, analysis of sugar beet genotype, biobutanol, biogas, prebiotics, biodegradable tensides, biodegradable plastics, modern separation processes.
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