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Při výživě hospodářských zvířat hrají důležitou roli minerál-
ní látky obsažené v krmivech. K nejdůležitějším patří zejména 
vápník, fosfor, hořčík, sodík a draslík. V krmných dávkách se 
často vyskytuje nadbytek vápníku a nedostatek fosforu.

Vápník je biogenní prvek, který je v organismu zvířat nej-
více zastoupen ze všech minerálních látek, přičemž 99 % váp-
níku je obsaženo ve skeletu (1). Společně s fosforem se podílí 
na tvorbě a mineralizaci kostí a zubů a má řadu dalších funkcí. 
Druhým nejvíce zastoupeným minerálním prvkem v organismu 
je fosfor. Hořčík má mimo jiné vliv na reprodukci dojnic. So-
dík je u přežvýkavců důležitý například pro udržování optimál-
ního pH v předžaludku. Zastoupení a vzájemný poměr sodíku 
a draslíku ovlivňuje reprodukci u dojnic. Uvedené prvky jsou 
zastoupeny v bulvách krmné řepy a cukrovky.

Průměrné hodnoty prvků v sušině bulev krmné a cukrové 
řepy uvádí Katalog krmiv (2). Bulvy cukrovky v jednom kilogra-
mu sušiny v průměru obsahují 2,3 g Ca, 2 g P, 2,9 g Na, 12,5 g K 
a 1,7 g Mg. V bulvách krmné řepy je v jednom kilogramu sušiny 
průměrně obsaženo 2,4 g Ca, 2,6 g P, 5,8 g Na, 23 g K a 2 g Mg.

Metoda

V letech 2005 až 2007 jsme v maloparcelních pokusech po-
rovnávali obsah jednotlivých prvků u odrůd krmné řepy (v le-
tech 2005 a 2006 Lenka, Hako, Kostelecká Barres, Jamon, Mon-
ro a Starmon, v roce 2007 Kosteleckou Barres nahradil Bučanský 
žlutý válec) a v letech 2005 a 2006 i u jedné odrůdy cukrovky 
(Merak). Řepa se pěstovala na uznané ekologické ploše Pokus-
né stanice katedry rostlinné výroby ČZU v Praze-Uhříněvsi bez 

použití hnojiv a bez chemického ošetřování. Vzorky vyhodno-
tilo akreditované pracoviště Zemědělská oblastní laboratoř Malý 
a spol. Žatec. Byl stanoven procentický podíl vápníku, fosforu, 
sodíku, draslíku a hořčíku v sušině bulev porovnávaných od-
růd krmné řepy a cukrovky.

Výsledky

Při porovnání obsahu vybraných prvků v sušině bulev krm-
né řepy a cukrovky byl zjištěn významný vliv počasí v ročníku 
pěstování i odrůdy. V suchém roce 2007 bylo dosaženo nejvyš-
šího obsahu vápníku, fosforu, draslíku a hořčíku shodné množ-
ství s rokem 2006. Nejvyšší obsah sodíku v sušině bulev byl zjiš-
těn v roce 2006.

V průměru tří let byl nejvyšší obsah vápníku v sušině bulev 
zjištěn v roce 2007: 0,25 %. Obsah vápníku v roce 2005 dosáhl 
průměrně 0,15 %, v roce 2006 pak 0,2 %. Nejvyšší obsah tohoto 
prvku měly v průměru tří let odrůdy krmné řepy Lenka a Hako 
(obr. 1.). Uvedené hodnoty byly nižší než uvádí Katalog krmiv.

Také obsah fosforu v sušině bulev byl v průměru nejvyš-
ší v roce 2007 (0,24 %). Obsah fosforu v průměru všech sledo-
vaných odrůd činil v letech 2005 a 2006 shodně 0,2 %. Nejvyš-
ší obsah tohoto prvku měly v tříletém průměru odrůdy krmné 
řepy Lenka, Hako a Monro (obr. 2.). Také zjištěný obsah fosfo-
ru nedosahoval hodnoty uvedené v Katalogu krmiv.

Obsah sodíku v sušině bulev dosáhl v průměru všech po-
rovnávaných odrůd nejvyšší hodnoty v roce 2006 (0,32 %). Nej-
nižší množství sodíku obsahovaly řepné bulvy v roce 2005, 
v průměru 0,11 %. Nejvyšší obsah sodíku měly odrůdy krmné 
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Obsah prvků kolísal nejen v závislosti na ročníku pěstování, 
ale také i v závislosti na odrůdě. Z porovnávaných odrůd nejvyšší  
obsah vápníku měla Lenka a cukrovka Merak, fosforu Monro, 
Kostelecká Barres a Hako, sodíku Kostelecká Barres a Lenka, 
draslíku Lenka a Kostelecká Barres a hořčíku cukrovka Merak.

Bylo zjištěno, že obsah všech sledovaných prvků v sušině 
krmné řepy i cukrovky z ekologického zemědělství nedosaho-
val hodnot uvedených v Katalogu krmiv, které byly stanoveny 
pro konvenční pěstování.

Výzkum byl podporován výzkumným záměrem MSM 6046070901 – 
Setrvalé zemědělství, kvalita zemědělské produkce, krajinné a pří-
rodní zdroje a granty VaV 1C/4/8/04 a Q 650034.

souhrn

Na ekologické ploše v Uhříněvsi bylo v tříletých pokusech porovná-
váno šest odrůd krmné řepy (v roce 2005 a 2006 Lenka, Hako, Kos-
telecká Barres, Jamon, Monro, Starmon a cukrovka Merak, v roce 
2007 Bučanský žlutý válec místo Kostelecké Barres) a jedna odrůda 
cukrové řepy Merak v letech 2005 a 2006. Byl stanoven obsah váp-
níku, fosforu, hořčíku, sodíku a draslíku v sušině bulev. Mezi jed-
notlivými ročníky pěstování i mezi odrůdami byly zjištěny význam-
né rozdíly. V porovnání odrůd nejvyšší obsah vápníku měla Lenka 
a cukrovka Merak, fosforu Monro, Kostelecká Barres a Hako, sodí-
ku Kostelecká Barres a Lenka, draslíku Lenka a Kostelecká Barres 
a hořčíku cukrovka Merak.
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honsová h., bečka D., Štranc P., bečková L.: content of cho-
sen elements in organic fodder beet and sugar beet bulbs

Six fodder beet varieties were compared in three-year experiments 
at ecological area in Uhříněves (in 2005 and 2006 Lenka, Hako, 
Kostelecká Barres, Jamon, Monro, Starmon, in 2007 Bučanský žlu-

Obr. 4. Obsah draslíku v sušině bulev

Obr. 5. Obsah hořčíku v sušině bulevObr. 3. Obsah sodíku v sušině bulev

řepy Lenka a Hako, nejnižší cukrovka Merak: 0,08 % (obr. 3.). 
Stano vené hodnoty sodíku byly v porovnání s údaji v Katalogu  
krmiv nižší.

Také obsah draslíku v sušině bulev kolísal mezi jednotlivý-
mi ročníky. V roce 2005 dosáhl v průměru 1,71 %, v roce 2006 
byl 2,12 % a v roce 2007 pak 2,31 %. Vyšší obsah draslíku měly 
odrůdy krmné řepy Lenka, Hako a Monro (obr. 4.). U cukrovky  
Merak dosáhla hodnota tohoto prvku pouze jednoho procenta.  
Pod průměrem uvedeným v Katalogu krmiv tedy zůstal i obsah  
draslíku. 

Obsah hořčíku v sušině bulev činil v roce 2005 průměr-
ně 0,08 %, v letech 2006 a 2007 shodně 0,13 %. Nejvyšší obsah  
tohoto prvku měla cukrovka Merak: 0,14 %. U odrůd krmných 
řep se tato hodnota v tříletém průměru pohybovala mezi 0,10 až 
0,11 % (obr. 5.). Ani obsah hořčíku nedosáhl hodnot uvedených 
v katalogu krmiv.

Závěr

V tříletých maloparcelních pokusech založených na uznané  
ekologické ploše Pokusné stanice katedry rostlinné výroby ČZU 
v Praze-Uhříněvsi byl zjištěn vliv počasí v ročníku pěstování 
i odrůdy na obsah jednotlivých prvků v sušině bulev krmné  
řepy a cukrovky. 



LCaŘ 125, č. 11, listopad 2009 319

tý válec site of Kostelecká Barres) and one 
sugar beet variety Merak (in 2005 and 2006). 
Content of calcium, phosphorus, magnesium,  
sodium and potassium were detected in dry 
matter. In comparison of the varieties the 
highest content of calcium had Lenka and sugar 
beet Merak, phosphorus Monro, Kostelecká  
Barres and Hako, sodium Kostelecká Barres 
and Lenka, potassium Lenka and Kostelecká  
Barres and magnesium sugar beet Merak.

key words: fodder beet, varieties, ecological far-
ming, content of elements.
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bayley M. L., Mccann D., shaw P., o’ hara k.
Zpracování odpadní vody z chladicích věží kogenerač-
ních jednotek cukrovarů použitím průtočných polí s ve-
getací (Treatment of cooling tower effluent from sugar mill-
co-generation power plants using constructed wetlands)

K separaci škodlivých látek (kovů, amoniaku, dusitanů a dusič-
nanů aj.) z vody odpadající z chladicí věže kogenerační jednotky,  
byl použit průtok této vody ca 150 m dlouhým usazovacím po-
lem s rostlinnou vegetací. Na jílovitém dnu byla 20cm vrstva půdy, 
30 cm vody a asi 50 cm volného prostoru pro růst rostlin. Výška 
hladiny se řídila na vtoku a výtoku, průtok vody byl 300–600 m3.d–1, 
usazovací plocha 1,5 ha. Obsah škodlivých látek v odpadní vodě 
se po průtoku výrazně ve všech ukazatelích snížil. Výhodou 
zařízení je levná instalace a možnost dlouhé doby exploatace  
prakticky bez provozních nákladů.

Int. Sugar J., 111, 2009, č.1329, s. 582–589. Číž

balakrishnan M., batra v. s., vashisht P., singht M.
keramické membrány z polétavého popela spalin 
bagasy na čištění třtinové šťávy (Ceramic membranes 
from waste bagasse fly ash to clarify sugarcane juice)

Zajímavý způsob využití odpadu z výroby cukru: indičtí výzkum-
níci zkoušeli tlakovou mikrofiltraci šťávy keramickými membrána-
mi vyrobenými z prachu, který je obsažen ve spalinách z bagasy. 
Z hlediska složení je to velmi vhodný materiál, neboť obsahuje 
65 % SiO2, ~3 % MgO a CaO, 2 % K2O a 1 % P2O5. Póry membrán 
měly rozměr 1–8 ηm. Tok šťávy při laboratorních pokusech byl 
kolem 200 l.(m2.h)–1 a teplotě ~30 oC. Bylo dosaženo odstranění 
zákalu z 85 % a barvy z 25 %. Tyto keramické membrány mo-
hou najít využití i v ostatních odvětvích průmyslu – v chemickém, 
farmaceutickém, v biotechnologiích apod. Odhaduje se, že roč-
ně by mohlo být k dispozici až 4 mil. t tohoto prachu ze spalin.

Int. Sugar J., 111, 2009, č.1325, s. 318–321. Číž 

Lionnet G. r. e.
Použití kapilárního viskozimetru ke studiu viskozity 
ve třtinových cukrovarech (The use of capillary visco-
metry to survey viscosity in cane sugar factories)

Byla měřena dynamická viskozita různých technických cuker-
ných roztoků a melasy kapilárním viskozimetrem vzorků odebra-
ných každý 10. až 31. týden kampaně. Z experimentálních dat 
byla odvozena rovnice pro závislost viskozity (η, Pa.s ) na obsa-
hu sušiny (S, %), čistotě (Q, %) a teplotě (t, oC):
 
ln η = –30,39 – 1,627 . ln(t) + 8,325 . ln(S) – 0,310 . ln(Q), 

která vykázala shodu mezi naměřenými a vypočtenými hodno-
tami v rozmezí ±15 %.

Int. Sugar J., 111, 2009, č.1327, s. 455–461. Číž

samaraweera I. s., McGillivray t. D., rheault D. L., burthwick D.
Mikrobiologické potíže při úpravě odpadní vody v cukrovaru  
Moorhead a způsoby jejich odstranění (Mikrobiologische 
Schwierigkeiten bei der Abwasserbehandlung in der Zuckerfabrik  
Moorhead und Maßnahmen zu deren Beseitigung)

Když ke konci kampaně poklesla venkovní teplota na –17 až 
–23 oC zvýšila se hodnota BSK upravované vody ze 14 tis. na 
50 tis. g.t–1. Proto byla realizována tato opatření: chlorování kalu 
vraceného z anaerobního usazováku, přídavek makroživin – dusí-
ku ve formě hydroxidu amonného a fosforu jako kyseliny fosforeč-
né, zvýšení teploty v acidifikační nádrži. Jakmile bylo dosaženo po-
žadované koncentrace fosforu a dusíku v metanizačním reaktoru, 
proces se významně zlepšil: z reaktoru vymizely tyčinkovité bak-
terie a lipopolysacharidy, snížil se obsah pevných látek v přepadu  
z usazováku, alkalita v reaktoru se trvale zvýšila, snížil se obsah 
těkavých mastných kyselin, zvýšil se obsah metanu v bioplynu.

Zuckerind., 134, 2009, č.7, s. 476–485. Číž
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