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slowly broken. Seeds are relatively large which enable them to germinate and emerge from deeper soil layers  many species emerge
from the depth of 45 cm (V. villosa from layers even deeper than
6 cm). This is the main reason for lower efficacy of pre-emergent
herbicide application. In post-emergent application, good efficacy
is shown by herbicides from the group of growth regulators
(e.g. clopyralid), sulphonylureas (e.g. tribenuron, iodosulfuron) etc.
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Pouèný semináø nejen o cukrové øepì
v Louèeni
INSTRUCTIVE WORKSHOP NOT ONLY ABOUT SUGAR BEET IN LOUÈEÒ

Zaèátkem roku se uskuteènila øada semináøù zamìøených
na pìstování cukrovky. Jedním z nich bylo odborné kolení
øepaøù, dodavatelù spoleènosti Cukrovary a lihovary TTD, které
s velmi bohatým programem probìhlo v obci Louèeò na Nymbursku ve støedu 28. ledna 2009.
Co se letos oèekává
Agronomický øeditel spoleènosti, ing. Jaroslav Verfl, v úvodu zhodnotil uplynulou kampaò a nastínil výhledy pro rok 2009.
V devadesátidenní kampani plánuje spoleènost Cukrovary a lihovary TTD zpracovat zhruba 1 400 tis. t cukrovky na cukr (70 %)
a 600 tis. t na bioetanol (30 %), dohromady tedy 2 mil. t øepných bulev. Prùmìrný výnos bulev se pøedpokládá 62,5 t/ha,
letoní celková výmìra cukrové øepy v Èechách by tak mìla být
asi 32 tis. ha. Spoleènost Cukrovary a lihovary TTD pøedpokládá, e v tomto roce vyrobí 210 tis. t cukru a 700 tis. hl bioetanolu.
Ve výkupu cukrovky nedochází ke zmìnám, v platnosti
zùstává dlouhodobá kupní smlouva pro roky 20072013.
V Evropské unii sice 1. 10. 2008 vstoupil v platnost nový pøedpis 1234/2007, který nahradil døívìjí pøedpis 318/2006, ale ke
zmìnám prakticky nedolo. Pro letoní rok byla vypracována
nová roèní kupní smlouva pro cukrovku na cukr, ve které se
ruí podíl pìstitelù na dopravì. Podíl na poradenství se zvyuje
z padesáti haléøù na jednu korunu za tunu. Roèní kupní smlouva na bioetanol zùstává beze zmìn.
Jaké ceny mohou pìstitelé oèekávat? Základní výkupní cena
vyplácená cukrovarem se zøejmì bude pohybovat v rozmezí od
800 do 850 Kè/t. Uvedený základ pak navýí rùzné pøíplatky
a platby z Evropské unie.
Odrùdy podle odolnosti
Pro pøítí rok budou moci pìstitelé vybírat z pestré nabídky
odrùd, z nich vechny vykazují toleranci k rizománii. Jde
o osmnáct odrùd ze Seznamu doporuèených odrùd (1) plus
novinky (2). Odrùdy se vybírají podle indexu, který u odrùd
zkouených jeden rok musí dosahovat nejménì 101 %, po dvouletém zkouení 100,5 % a po tøíletých zkoukách 100 %.
Z odrùd tolerantních k rizománii se v nabídce vyskytnou
odrùdy Antilla, Britannia, Canyon, Caruso, Esperanza, Expert,
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Felicita, Festina, Imperial, Katka KWS, Laska KWS, Lucata, Marietta, Merak, Monza, Nancy, Pohoda, Python, Scorpion a Victor
(øazeno abecednì). Pìstitelé budou mít i dispozici také osivo
speciálních odrùd odolných proti háïátkùm (Behring, Halina
KWS, Julietta a Limonica KWS). Podle informace ing. Verfla by
se mìly ceny osiva pohybovat mezi 125 a 160 eury za výsevní
jednotku v závislosti na odrùdì a toleranci.
RoundupReady cukrovka
Budoucnost cukrovky vidí Jaromír Chochola z firmy KWS
Osiva, s. r. o, v geneticky upravené cukrovce, odolné proti totálnímu herbicidu Roundup  tzv. RoundupReady (RR) cukrovce.
Roundup je neselektivní vysoce úèinný pøípravek, snadno odbouratelný a etrný k ivotnímu prostøedí.
Firma Monsanto vyvinula transgenní cukrovku u v roce
1994, ale první RR odrùdy byly povoleny ve Spojených státech
amerických a v Kanadì mnohem pozdìji, a v roce 2005. O rok
pozdìji se RR cukrovka pìstovala na 110 ha v americkém Idahu.
Dalí rok se plocha GM cukrovky v USA rozíøila na tisíc hektarù ve Wyomingu. Nebývalého rozmachu dosáhla geneticky upravená cukrovka v loòském roce, kdy se v USA pìstovala na
ploe zhruba 300 tis. ha. Tato výmìra pøedstavuje 60 % celkové
plochy cukrovky pìstované v USA. S dalím roziøováním zastoupení geneticky upravené cukrovky se v USA poèítá v následujících letech. U v roce 2010 by podíl RR cukrovky mohl podle
pøedpokladù èinit 95100 % z celkové výmìry cukrovky.
Øada výhod
Jaké jsou výhody pìstování RR cukrovky? Pøedevím lepí
ochrana proti plevelùm a výrazné omezení potøeby dalích pracovních operací, které jsou nutné v agrotechnice klasické øepy.
Herbicid Roundup dobøe zabírá i na víceleté a tìko hubitelné plevele. Dalí výhodou tohoto pøípravku je to, e mnohem ménì pokozuje ivotní prostøedí. Glyfosát jako úèinná
látka má nií toxicitu, ne bìnì pouívané herbicidy do cukrovky, a rychleji se odbourává v pùdì.
Nadto si pìstitel mùe flexibilnìji naèasovat postøiky. Pøi
pouívání konvenèních selektivních herbicidù je zemìdìlec
znaènì závislý na prùbìhu poèasí a fenologických fázích øepy
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i plevelù. U RR cukrovky se první postøik mùe opozdit a také
nejsou potøeba sloité herbicidní kombinace selektivních pøípravkù. Dalí výhodou geneticky upravené cukrovky je to, e
se dají efektivnìji hubit i vìtí plevele. Negativní vliv na rostliny
øepy dosud nebyl prokázán. Selektivní herbicidy zpùsobují prokazatelnì herbicidní stres, který zpomalí vývoj rostlin cukrovky
a v koneèném dùsledku dochází k poklesu výnosu.
Pøi pìstování RR cukrovky se také efektivnì dají regulovat
sekundární plevele. Dobrých výsledkù se dosahuje i v pøípadì
hubení plevelných øep. Oetøovat je mono a do doby uzavøení øádkù, co pøináí navýení výnosu.
V zemích Evropské unie se geneticky upravená cukrovka
v souèasnosti pìstovat nesmí. Jako nejblií pravdìpodobný termín registrace geneticky upravených odrùd cukrové øepy v EU
pøedpokládá Jaromír Chochola rok 2014 a vyuití ke komerènímu pìstování nejdøíve v roce 2015.
Tøtina ménì nákladná
V roce 2005 navtívil ing. Verfl spolu s nìkolika dalími
spolupracovníky Brazílii, která je je nejvìtím svìtovým producentem cukrové tøtiny, aby se zde pouèili o jejím pìstování
a seznámili se s rozdíly mezi výrobou cukru z cukrovky a ze
tøtiny. Poznatky z této cesty shrnul v závìreèném referátu.
Cukrová tøtina je vytrvalá asi tøi metry vysoká rostlina, pìstovaná v monokulturách. Její produktivita vak v prùbìhu let
postupnì klesá, proto v Brazílii ponechávají na poli tøtinu est
a sedm let a pak porost obnovují.
V porovnání s cukrovkou poskytuje tøtina vyí výnosy
hmoty stonkù, které se pohybují v rozmezí zhruba 60120 t/ha.
Na zpracování se vyuije 75 % stonku. Tøtina vak má nií cukernatost. Prùmìrnì se z jednoho hektaru tøtiny získá 1012 t

polarizaèního cukru, tedy pøiblinì stejnì jako u cukrovky. Pro
úspìné pìstování cukrové tøtiny je nutný dostatek deových
sráek, zhruba 1 200 mm za rok.
Porosty tøtiny se sklízejí pøevánì ruènì, na mechanizovanou sklizeò pøipadá pouze 30 % ploch, protoe je draí, ne
ruèní. Pøed ruèní sklizní se porost nejprve zapálí, èím se odstraní suché listy. Pak pøijdou sekáèi v ochranných odìvech
s maèetami a dají se do díla. Useknutá tøtina zùstává v øádcích
na poli, odkud se odváí ke zpracování. V cukrovaru se stonky
drtí a lisují. Velkou úsporou, v porovnání s cukrovkou, je mnohem snazí èitìní, spoèívající v jednoduchém sprchování.
Cukrovary v Brazílii nejsou závislé na dodávkách energie,
vekerá její potøeba je pokryta spalováním vylisovaných zbytkù
tøtiny, tzv. bagasy. Pøebytky elektrické energie dokonce cukrovary dodávají do veøejné sítì. Tøtinová kampaò trvá est mìsícù
v roce  tedy o polovinu déle, ne u cukrovky  èím se zaøízení maximálnì vyuívá.
Na závìr Jaroslav Verfl shrnul poznatky týkající se rozdílù
v pìstování cukrovky a cukrové tøtiny. Výnosy jsou v podstatì
stejné, ale pìstování tøtiny je v souèasné podobì mnohem levnìjí. Pouívá se ménì hnojiv a pesticidù a k úspoøe dochází
zejména v oblasti dopravy, èitìní a spotøeby energie. Mnohem
nií, v porovnání s Evropou, jsou také mzdové náklady.
Hana Honsová, Èeská zemìdìlská univerzita
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Pøedúprava lignocelulosy biologickou kyselou recyklací (Proces Biosulfurol) (Pre-treatment of lignocellulose with biological acid recycling (the Biosulfurol
process)
Publikace obsahuje podrobnìjí schéma a hmotovou bilanci zpracování celulosových materiálù na palivový etanol procesem Biosulfurol: 12 t/h rozdrcené < 1 mm lignocelulosové biomasy,
jakéhokoli pùvodu, se smísí s 15 t/h 70% kyseliny sírové v reaktoru,
kde se postupnì obsah vyhøeje z ~ 20 na 80 oC a pak postupuje
k vlastní hydrolýze pøi 90 oC. Odtud odpadá 4 t/h ligninu.
Po neutralizaci na pH 4,5 následuje vlastní fermentace na etanol,
kterého se získá 3,1 t/h. Odpadní vody z hydrolýzy a fermentace
se spoleènì èistí anaerobním procesem pøi 3555 oC. Do hydrolýzy a neutralizace se vrací 44 m3/h vody, 3 m3/h vody se ze
systému vypoutí. Z èistírny odchází 1 t/h plynného H2S, který
se na katalyzátoru oxidaènì spaluje, postupnì a na SO3, a ten
se zèásti vrací k hydrolýze a zèásti do reaktoru, vyhøívaného
odpadním teplem z oxidace sirovodíku, kam vstupuje surová
biomasa. Kyselina sírová z hydrolýzy se koncentruje membránovou filtrací a v mnoství 12 t/h se spojuje s SO3 z oxidace sirovodíku a pouívá se k hydrolýze surové biomasy. Mezi hydrolýzou
a èistírnou vod je zaøazena filtrace anionselektivní membránou,
která odvádí sírany do anaerobní èistírny a doplòuje potøebu
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vody pro hydrolýzu. Investièní náklady na popsanou výrobu, roènì pro 25 tis. t etanolu, èiní asi 26 mil. eur, výrobní náklady, dle
pouité suroviny, kolem 0,2 eur na 1 l etanolu.
Int. Sugar J., 110, 2008, è.1319, s. 689692.
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Korelace souèinitele tepla pro odpaøováky ávy Robert (Heat transfer coefficient cerrelations for Robert juicre evaporators)
Na základì mìøení a diskuse hodnot publikovaných nìkolika
autory, byl odvozen vztah pro výpoèet souèinitele pøestupu tepla pøi odpaøování cukerných roztokù v Robertových tìlesech,
oznaèovaný jako rovnice Austyp 08:
k = 0,00049 (110  B)1,1616 T 1,0808 @T 0,266

,

kde k je souèinitel pøestupu tepla (kW/m2K), B obsah suiny
ávy odcházející z tìlesa (%), T teplota ávy vystupující z tìlesa
(oC), @T rozdíl teplot mezi teplotou kondenzátu topné páry
a teplotou ávy (K).
Int. Sugar J., 110, 2008, è.1320, s.750759.
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