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Energetické bilance se stále více využívají k posouzení
energetické účinnosti a produktivity zemědělské výroby, včetně
pěstování jednotlivých plodin (1, 2), čímž lze dokumentovat
energetické vstupy a jejich vývoj v rámci celého pěstitelského
procesu daného zemědělského podniku. V zemědělském
podniku lze rozdělit energetické vstupy do čtyř kategorií, na
přímé, nepřímé, obnovitelné a neobnovitelné zdroje. Přímé
zdroje podle Singha (3) zahrnují především paliva, maziva, stroje
a zařízení, agrochemikálie apod. Ozkan et al. (4) definuje nepřímé
zdroje energie jako energii, která je vložena do výroby hnojiv,
pesticidů a strojů. Neobnovitelné zdroje zahrnují pohonné hmoty,
pesticidy, hnojiva a stroje, zatímco obnovitelné zdroje představují
lidskou práci, vodu, semena a statková hnojiva (5). Cílem
výpočtu energetické bilance pěstování dané komodity v rámci
zemědělského podniku je stanovení takových agrotechnických
zásahů, včetně výběru vhodné odrůdy, které poskytují vysoký
energetický zisk, energetickou účinnost a ekonomickou návrat
nost (např. 2, 6).
Jednou z významných rostlinných komodit, která vykazuje
vysokou energetickou účinnost, je cukrová řepa. Jedná se o plo
dinu, jejíž pěstování má v našich podmínkách dlouholetou
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tradici. V současné době (2017) se v České republice pěstuje
cukrová řepa na 60 736 ha, na kterých se vyprodukuje přibližně
3,925 mil. t řepy s průměrným výnosem 64,21 t·ha–1 (7). Cukrová
řepa je plodinou, která se již nepěstuje pouze pro výrobu
cukru, ale její uplatnění je daleko širší, neboť ji lze využít pro
více než 100 jiných produktů (8, 9). Jedná se např. o výrobu
biodegradovatelných plastů, vlákninových přídavků do potravin
snižujících tvorbu cholesterolu, saponinů jako biofungicidů,
řepného tuku v kosmetice atd.
Při diverzifikaci výrobního programu zpracování cukrové
řepy a cukru se dnes ve světě objevuje řada nekonvenčních
produktů, kromě bioetanolu např. sorbitol, mannitol, řepný pektin
a vláknina, invertovaný řepný sirup, bílkovinami obohacené
vyslazené řízky. Sacharosa se tak stává surovinou pro chemickou
a biochemickou výrobu (9) i pro energetické využití (10).
Z výše uvedeného vyplývá, že cukrová řepa patří mezi
plodiny, jejichž pěstování je v současnosti energeticky účinnější
a zároveň účinnější než kultivace mnoha jiných plodin na orné
půdě ve střední Evropě. Proto se tato práce zaměřila na stanovení
energetické bilance vybraných odrůd cukrové řepy a srovnání
reakce těchto odrůd na agrotechnické zásahy.
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Materiál a metodika

Tab. I. Výnosové prvky sledovaných odrůd

Výnos chrástu
Výnos kořene
Cukernatost
Výnos stand.
Výnos polar.
V roce 2013 byl založen
Odrůda
Typ
(t·ha–1)
(t·ha–1)
(%)
řepy (t16%·ha-1)
cukru (t·ha–1)
maloparcelkový pokus s cuk
rovkou na lokalitě, která se
Kiringa
NC/N
36,13 ± 3,6
102,7 ± 5,1
18,2 ± 1,4
120,08 ± 9,0
18,69 ± 1,9
nachází v nadmořské výšce
254 m. Tato lokalita spadá do
Pohoda
NC/N
49,42 ± 4,9
112,0 ± 5,6
17,4 ± 1,3
124,06 ± 9,3
19,49 ± 1,9
oblasti mírně teplé, mírně vlhké
Victor
NC
47,75 ± 4,8
95,3 ± 4,8
19,3 ± 1,4
119,49 ± 9,0
18,39 ± 1,8
podoblasti, v okrsku mírně
Danuška
NC
40,16 ± 4,0
86,0 ± 4,3
18,3 ± 1,4
101,22 ± 7,6
15,74 ± 1,6
teplém, mírně vlhkém s mír
nou zimou. Průměrná teplota
Labonita
NV/N
48,97 ± 4,9
109,3 ± 5,5
18,1 ± 1,4
126,96 ± 9,5
19,78 ± 1,5
za vegetační období je 7,60 oC,
průměrný vegetační úhrn srá
žek činí 674 mm. V uvedené
lokalitě se nacházejí především středně těžké hlinité hnědozemě
oproti normálu. Také červen byl srážkově nadnormální, neboť
a AZZP vykázalo obsah živin v 1 kg půdy: 77 mg P, 308 mg K,
v něm celkový úhrn srážek v porovnání s 30letým normálem
171 mg Mg a 4 460 mg Ca; pH půdy bylo 7,0.
dosáhl hodnoty 179 %. Úhrn srážek v dubnu až červnu byl
Do pokusu bylo zařazeno pět odrůd cukrové řepy: Kiringa,
403,5 mm a splňuje požadavek 300–410 mm za vegetaci, který
Pohoda, Victor, Danuška a Labonita. Řepa byla pěstována kon
se pro cukrovou řepu obecně uvádí. Na výnos a kvalitu bulev,
venčním způsobem v Dolanech u Jaroměře (okres Náchod),
zejména navýšení hodnot cukernatosti, měl příznivý vliv teplejší,
na farmě rodiny Kejzlarů. Velikost pokusné parcelky byla 10 m2,
slunečnější a srážkově podprůměrnější konec vegetace (říjen).
při zachování čtyř opakování pro každou odrůdu. Rozmístění
Spalné teplo bulev a chrástu cukrové řepy (Q) bylo zjišťováno
pokusných parcel v rámci honu bylo uskutečněno metodou
metodou spalné kalorimetrie. Uvedená metoda je založena
latinského čtverce. Meziřádková vzdálenost dosahovala 45 cm,
na úplném spálení rostlinného materiálu v 100% kyslíkové
což představovalo tři řádky řepy na parcele. Výsevní vzdálenost
atmosféře. Ke spálení vzorku byl použit parabolický kalorimetr
v řádku byla 18,5 cm.
IKA C200 (firma IKA, Německo). Ke stanovení spalného tepla
Z hodnocení počasí v dané lokalitě, za využití dat z me
bez popelovin v sušině vzorku bylo využito platných norem
teorologické stanice v Jaroměři, dle metodiky WMO vyplývá,
ČSN ISO 1928 (11).
že teplý půlrok roku 2013 lze oproti 30letému normálu hodnotit
Sklizeň se uskutečnila ručním sběrem bulev, kdy byla sle
teplotně jako silně nadnormální, srážkově a hodnotou slunečního
dována průměrná hmotnost jedné řepné bulvy a celkový výnos
svitu normální. Průměrná teplota teplého půlroku (15,4 oC) byla
řepy na hektar.
o 1,5 oC vyšší, než udává dlouhodobý normál. Úhrn srážek
Na základě stanovení obsahu energie v jednotlivých rostlin
během celé vegetace byl normální, avšak značně kolísavý. V roce
ných orgánech cukrové řepy a z energetické náročnosti vstupů
2013 byl velmi pozdní nástup jara, který měl za následek velmi
byly vypočteny energetické bilance pěstování cukrové řepy.
pozdní setí, toto zpoždění bylo cca 3–4 týdny. Oproti tomu
K hodnocení jednotlivých energetických vstupů byly použity
měsíc duben byl teplotně nadnormální a porosty vzcházely
tabulkové hodnoty, které uvádí Preininger (12).
velmi dobře a rychle. Z hlediska srážkového byl měsíc duben
Ke statistickému zpracování výsledků byl použit statistický
srážkově silně podnormální, ale byla dostatečná zásoba zimní
program Statistica, verze 10.0 Cz, statistická metoda ANOVA,
vláhy. V květnu byl úhrn srážek 196 %, tedy téměř dvojnásobek
na hladině významnosti α = 0,05.

Obr. 1. Vliv odrůdy na hodnotu spalného tepla cukrové řepy
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Obr. 2. Energetická produkce sledovaných odrůd cukrové řepy
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Obsah energie v hlavním a vedlejším produktu odpovídá
hodnotám, které pro jednotlivé orgány řepy uvádí např. Stra
šil (16) a Urban et al. (17). Nižší obsah energie v chrástu oproti
bulvám uvádí také Honsová et al. (15).
Výnos hlavního a vedlejšího produktu
V tab. I jsou uvedeny hodnoty výnosových prvků sledo
vaných odrůd. Z těchto hodnot vyplývá, že průkazně nejnižší
hodnoty výnosu chrástu byly zjištěny u odrůd s malým, ale
výkonným listovým aparátem. Jedná se o odrůdy Kiringa
(36,13 t·ha–1) a Danuška (40,16 t·ha–1). Na straně druhé nejvyšší
výnos chrástu byl zjištěn u odrůd Labonita (48,97 t·ha–1) a Victor
(47,75 t·ha–1), v tomto případě se jedná o odrůdy s bohatým
a bujným chrástem.
V případě výnosu bulev je možné konstatovat, že nejvyšší
výnos dosáhla odrůda Pohoda (112,0 t·ha–1), která je řazena
mezi výnosné odrůdy. V případě této odrůdy se vyplatí pozdější
termín sklizně, podobně jako u odrůdy Labonita (109,3 t·ha–1).
Toto tvrzení potvrzují i hodnoty výnosu polarizačního cukru, jak
dokládá tab. I. Mezi cukernaté typy lze zařadit rovněž odrůdu
Victor. Naopak průkazně nejnižší výnos bulev vykazovala odrůda
Danuška (86,0 t·ha–1), u níž byla také stanovena nejnižší hodnota
polarizačního cukru (15,74 t·ha–1).
Energetická bilance pěstování cukrové řepy
Výsledky a diskuse
Obsah energie
Ze získaných výsledků je patrné, že průměrný obsah energie
vedlejšího produktu (chrástu) sledovaných genotypů řepy
cukrové v době sklizně činil 16,00 kJ·g–1 a v případě hlavního
produktu (bulev) byl 16,55 kJ·g–1. Z pokusných genotypů
vykazovaly odrůdy Kiringa (15,94 kJ·g–1), Danuška a Pohoda
(15,99 kJ·g–1) nižší obsah energie chrástu nežli byla vypočtená
průměrná hodnota netto energie všech sledovaných odrůd.
Naopak nejvyšší obsah energie chrástu v době sklizně vykazovaly
odrůdy Victor a Labonita (16,05 kJ·g–1), viz obr. 1. Avšak získané
rozdíly nebyly statisticky průkazné.
Z uvedeného grafu dále vyplývá, že obsah energie v bulvách
řepy byl průkazně ovlivněn genotypem, kdy nejnižších hodnot
dosahovala odrůda Danuška, která má vysoký podíl popelovin,
16,30 kJ·g–1. Naopak vyšší obsah energie byl zjištěn u odrůd Kiringa
(16,78 kJ·g–1) a Victor (16,93 kJ·g–1), tedy u odrůd vykazující vyšší
cukernatost. Podle autorů (13, 14, 15) je energetická hodnota
bulev významně ovlivněna odrůdou.

V tab. II jsou uvedeny energetické vstupy pěstování cukrové
řepy. Pro stanovení energetických vstupů byly použity energe
tické koeficienty uváděné Preiningerem (12). Energetické vstupy
byly rozděleny na přímé náklady, které zahrnují PHM a lidskou
práci. Energetická hodnota přímých nákladů činila 7,44 GJ·ha–1.
V rámci nepřímých energetických vstupů byla hodnocena
energie chemických látek (pesticidů a hnojiv), energie strojů,
osiv a pracovních operací. Nepřímé energetické vstupy byly ve
výši 25,77 GJ·ha–1. Celkové energetické vstupy do výroby byly
33,21 GJ·ha–1. Získané výsledky odpovídají hodnotám uváděným
Reinek em et al. (2), kteří se zabývali energetickou bilancí pěstování
cukrové řepy v Německu. Oproti tomu Hnilička et al. (18) uvádějí
vyšší hodnoty energetických vstupů, konkrétně 46,70 kJ·ha–1
u standardní technologie a 50,11 kJ·ha–1 u intenzivní varianty.
Podle Erdala et al. (19) jsou v Turecku energetické vstupy na
pěstování cukrovky 39,69 kJ·ha–1. Uvedené rozdíly můžeme
přisuzovat rozdílné pěstitelské technologii, vlivu specifických
růstových podmínek a úrovni pěstování.
Nejvyšší podíl z celkových energetických vstupů představují
právě nepřímé energetické vstupy (77,60 %). Z této kategorie

Tab. II. Energetické vstupy do výroby (GJ·ha–1)
Přímé náklady

Nepřímé náklady

Celkové
náklady

Energie chemických látek
PHM

lidská
práce

energie
strojů

pesticidní
látky
0,47

4,82

2,62

hnojiva
N

P2O5

K2O

11,39

0,89

0,72

5,37

osivo

pracovní
operace

2,16

4,77

33,21

13,47
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Tab. III. Energetické bilance pěstování vybraných odrůd cukrové řepy

Odrůda

Energetický
zisk (GJ·ha–1)

Měrná spotřeba energie

Energetická efektivnost

chrást

bulvy

celá
rostlina

chrást

bulvy

celá
rostlina

Kiringa

456,88
± 19,23

0,323
± 0,01

0,086
± 0,02

0,068
± 0,02

3,094
± 0,69

11,663
± 0,87

14,757
± 0,76

Pohoda

463,59
± 25,21

0,319
± 0,03

0,085
± 0,009

0,067
± 0,01

3,135
± 0,58

11,825
± 0,60

14,959
± 0,62

Victor

442,69
± 32,11

0,295
± 0,02

0,091
± 0,08

0,070
± 0,03

3,392
± 0,42

10,938
± 0,53

14,330
± 0,49

Danuška

387,94
± 14,12

0,272
± 0,04

0,111
± 0,01

0,079
± 0,02

3,681
± 0,37

9,000
± 0,47

12,681
± 0,43

Labonita

502,00
± 19,47

0,255
± 0,01

0,082
± 0,01

0,062
± 0,03

3,925
± 0,32

12,191
± 0,36

16,116
± 0,39

mají nejvyšší podíl vstupy ve formě energie chemických látek, které tvořily 40,56 %
z celkových vstupů a z toho dusíkatá hnojiva (34,30 %). Nejnižší hodnota energetických
vstupů byla vypočtena pro vstupy ve formě osiva 2,16 GJ·ha–1 (6,50 %) a pro energii
lidské práce 2,62 GJ·ha–1 (7,89 %). Přímé energetické vstupy (energie PHM a lidské
práce) tvořila 22,40 %. Asgharipour et al. (20) uvádějí, že celkové energetické náklady
na pěstování cukrové řepy jsou v Iránu 42,23 GJ·ha–1. Tato vyšší hodnota je dána
odlišnou strukturou pěstování. Tito autoři uvádí, že z celkových nákladů představují
hnojiva 29 %. V porovnání se získanými výsledky se jedná o téměř poloviční hodnoty.
Obdobné procentické zastoupení jednotlivých nákladových položek uvádějí např.
Erdal et al. (19) či Koga (21).
Pro výpočet energetického zisku je kromě stanovení výše nákladů vhodné stanovit
energetickou produkci pěstované plodiny. Hodnota energetické produkce vybraných
odrůd cukrové řepy je uvedena na obr. 2. Z něho vyplývá, že byly zjištěny statisticky
neprůkazné rozdíly mezi testovanými odrůdami cukrové řepy, kdy nejnižší energetic
kou produkci chrástu měla odrůda Kiringa (102,76 GJ·ha–1) a na straně druhé nejvyšší
odrůda Labonita (130,49 GJ·ha–1). Nejvyšší energetická produkce bulev byla shodně
jako v případě chrástu zjištěna u odrůdy Labonita, kdy stanovená hodnota činila
404,87 GJ·ha–1. Naopak nejnižší hodnota této charakteristiky byla zjištěna u odrůdy
Danuška (298,90 GJ·ha–1). Uvedené rozdíly jsou statisticky průkázné. Pokud je
hodnocena celková energetická produkce celých rostlin, je možné konstatovat,
že statisticky průkazně nejvyšší hodnotu měla odrůda Labonita (535,36 GJ·ha–1) a nej
nižší odrůda Danuška (421,15 GJ·ha–1), jak dokládá obr. 2. Vypočítaný energetický
zisk byl vyšší než průměrná hodnota uváděná pro cukrovou řepu 267,1 GJ·ha–1 (2).
Rozdíl je dán technologií pěstování a nižšími energetickými vstupy. V případě odrůdy
Danuška byl energetický zisk srovnatelný s kukuřicí (22).
Jelikož byla u všech pokusných genotypů užita stejná pěstitelská technologie,
byly i energetické vstupy shodné (33,21 GJ·ha–1). Z toho vyplývá, že i nejvyššího
energetického zisku bylo docíleno u odrůdy Labonita (502,00 GJ·ha–1) a nejnižšího
u odrůdy Danuška (387,94 GJ·ha–1), viz tab. III. Z těchto výsledků vyplývá průkazný
vliv genotypu na sledované energetické parametry, které jsou dány nejenom obsahem
energie v rostlinných orgánech, ale také výši výnosu hlavního a vedlejšího produktu.
Energetická produkce byla nižší, než ve své práci uvádějí Hnilička et al. (18) a Koga (21).
Rozdíl je zřejmě dán nejenom výší výnosu hlavního a vedlejšího produktu, ale také
obsahem energie na jednotku sušiny. Pulkrábek et al. (23) uvádějí hodnoty 240 GJ·ha–1,
avšak podotýkají, že v pokusech lze dosáhnout dvojnásobné hodnoty, toto tvrzení bylo
potvrzeno v našem měření. V pokusu bylo dosaženo vyšších hodnot energetického
zisku, než uvádějí Reineke et al. (2), kteří dosáhli energetického zisku 244,60 GJ·ha–1.
Jedním z ukazatelů efektivnosti vstupů energie je měrná spotřeba energie. Tato
veličina představuje podíl celkové spotřeby energie na jednotku konečné produkce
(brutto energie). Měrná spotřeba energie pro hlavní produkt nabývala hodnot od
0,08 (Labonita) do 0,11 (Danuška). Pro vedlejší produkt byla v rozmezí hodnot
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0,25 (Labonita) až 0,32 (Kiringa). Z hlediska celé rostliny byly
naměřeny hodnoty od 0,06 (Labonita) do 0,08. Vztaženo na
průměrnou hodnotu, potřebujeme 0,07 GJ·ha–1 energetických
vstupů k vytvoření 1 GJ·ha–1 v podobě energetického výstupu,
jak dokumentuje tab. III. Podle Reineke et al. (2) je energetická
náročnost ve výši 0,0874 a podle Strašila a Homolky (24) pak
0,190. Toto rozpětí hodnot bylo potvrzeno pro hlavní produkt,
v případě chrástu byla energetická náročnost vyšší. Tento rozdíl
je dán nejenom výší výnosu, ale také obsahem energie v jednot
livých orgánech.
Další z metod energetického hodnocení výroby je energe
tická efektivnost, která udává, kolik energie vytvoří plodina na
jednotku energetického vstupu. Energetická efektivnost pro
hlavní produkt nabývala hodnot od 9,00 (Danuška) do 12,19
(Labonita). V rámci energetické efektivnosti vedlejšího produktu
bylo dosaženo hodnot od 3,09 (Kiringa) do 3,92 (Labonita).
Energetická efektivnost pěstování celých rostlin cukrové řepy
byla v intervalu hodnot od 12,68 (Danuška) do 16,12 (Labonita),
viz tab. III. Obdobné výsledky energetické efektivnosti uvádějí
také Reineke et al. (2) a Velebil et al. (20). V souladu s prací
Strašila (13) je možné konstatovat, že jedním z kritérií úspěšného
pěstování energetických a průmyslových plodin se považuje
poměr 10 jednotek získané energie na jednu vloženou.

Závěr
Na základě vypočtených hodnot energetického výnosu lze
konstatovat, že existují genotypové rozdíly v této charakteristice,
neboť odrůda Danuška měla nižší energetický výnos v porovnání
s odrůdou Victor. Výsledky energetické bilance potvrdily sta
tisticky průkazný rozdíl mezi odrůdami, neboť nejnižší měrná
spotřeba energie byla stanovena u odrůdy Labonita a nejvyšší
u odrůdy Danuška. V případě energetické efektivnosti pěstování
cukrové řepy je možné konstatovat, že nižší efektivitu vykazuje
pěstování odrůdy Danuška a vyšší efektivitu odrůda Labonita.
Na základě vypočtených hodnot energetické bilance pěstování
cukrové řepy se jako energeticky efektivnější jeví pěstování
odrůdy Labonita (N/NV typ).
Tato práce byla zpracována na základě výsledků řešení S projektu
MŠMT ČR.

Souhrn
V práci byl hodnocen vliv genotypu na energetickou bilanci pěstování
cukrové řepy. Do pokusu bylo zařazeno 5 odrůd cukrové řepy: Kiringa,
Pohoda, Victor, Danuška a Labonita, které byly pěstovány konvenčním
způsobem na farmě Dolany u Jaroměře (okr. Náchod). Ze získaných
výsledků hodnot spalného tepla je patrné, že obsah energie chrástu
je nižší v porovnání s netto energií bulev. Energetická produkce
nabývala hodnot od 535,36 GJ·ha–1 (Labonita) do 421,15 GJ·ha–1
(Danuška). Výsledky energetické bilance potvrdily statisticky průkazný
rozdíl mezi genotypy. Měrná spotřeba energie byla v rozmezí hodnot
od 0,0621 (Labonita) do 0,0789 (Danuška). Energetická efektivnost
pěstování cukrové řepy byla v intervalu hodnot od 12,68 jednotek (Da
nuška) do 16,12 jednotek (Labonita). Na základě vypočtených hodnot
energetické bilance pěstování cukrové řepy se jako energeticky
efektivnější jeví pěstování odrůdy Labonita (N/NV typ).
Klíčová slova: cukrová řepa, odrůdy, obsah energie, energetická bilance,
výnos.
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Hnilička F., Hniličková H., Kukla J., Kejzlar T., Kuklová M.:
Analysing Energy Balances of Cultivation of Five Sugar
Beet Varieties
This work evaluates the effect of genotype on the energy balance of
sugar beet cultivation. The experiment included 5 varieties of sugar
beet: Kiringa, Pohoda, Victor, Danuška and Labonita that were grown
in a conventional manner on a farm in Dolany by Jaroměř (dist.
Náchod). From the results of the calorific value it is apparent that
the energy content of tops is lower compared with the net energy
of roots. Statistical differences were detected in fresh weight and dry
weight between the main and secondary product. Energy production
rated from 535.6 GJ ha–1 (Labonita) to 421.15 GJ ha–1 (Danuška).
Energy balance results confirmed a statistically significant difference
in the genotypes. Specific energy consumption was in the range
from 0.0621 (Labonita) to 0.0789 (Danuška). Energy efficiency of

sugar beet cultivation was in the interval from 12.68 units (Danuška)
to 16.12 units (Labonita). Based on the calculated values of the
energy balance of sugar beet cultivation, Labonita variety seems to
be energetically most efficient.
Key words: sugar beet, cultivars, energy content, energy balance, yield.
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ROZHLEDY

Tschoep H.

Šlechtění pro odvážný nový svět – příležitosti pro
šlechtitele cukrové řepy (Breeding for a brave, new
world – the opportunities for a sugar beet breeder)
Na rozdíl od řady ostatních plodin vykazuje cukrová řepa každo
roční trvalé zvyšování výnosů. Hlavní roli zde hraje inovativní
šlechtění a nové technologie pěstování. Šlechtitelé cukrové řepy
ale musí dopředu počítat s možnými změnami klimatu, s proměn
nými vlastnostmi pesticidů, plevelů, chorob a s moderními trendy
řízení sklizně. S rostoucími restrikcemi v používání přípravků na
ochranu rostlin se do budoucna zvýší úloha genetiky v ochraně
rostlin. Společnost SESVanderHave, která dodává řepné osivo
pěstitelům v 52 zemích, se zaměřuje na trvalou inovaci, globální
monitorování šlechtitelských cílů, identifikaci rezistence vůči
chorobám a spotřebu pesticidů se zohledněním nárůstu výs
kytu plevelů. Trvalý pokrok v šlechtění však vyžaduje účinnou
spolupráci mezi výzkumníky a praxí vedoucí k optimalizaci
genetického potenciálu sklizně a ekonomických nákladů při
zachování trvalé udržitelnosti.
Int. Sugar J., 120, 2018, č.1434, s. 458–461.

Kadlec

El-Nakhlawy F. S., Ismail S. M.

Optimalizace využívání půdy v suchých podmínkách
pomocí společného pěstování cukrové řepy a jetele
(Optimizing land use efficiency in arid land conditions
through sugar beet–clover intercropping)
Popisovaná studie se uskutečnila v letech 2015–2017 v zemědělské
výzkumné stanici King Abdulaziz University v regionu Hada
al‑Sham v Saúdské Arábii. Cílem výzkumu bylo prozkoumat vliv
výsevu jetele mezi řádky cukrové řepy ve dvou intercroppingových
systémech: jeden řádek cukrové řepy s dvěma řádky jetele (1 : 2)
a jeden řádek cukrové řepy se třemi řádky jetele (1 : 3); také byla
pěstována samostatně cukrová řepa i jetel. Rovněž byl zkoumán
vliv počtu sklizní jetele v průběhu vegetačního období cukrové
řepy (1×, 2× a 3×) na výnos řepy, výtěžnost sacharosy, výnos
jetele, index listové pokryvnosti (LAI) a parametr LER (land
equivalent ratio). Nebyly zjištěny žádné významné rozdíly mezi
výnosy řepy či cukru v intercroppingových systémech 1 : 2,
1 : 3, nebo pouze cukrové řepy s jednou nebo dvěma sečemi
jetele. Nejvyšší výnos čerstvé hmoty byl dosažen při třech sečích
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jetele. Nejvyšší hodnota LER byla získána v rámci intercrop
pingového systému 1 : 3 se dvěma nebo i pouze jednou sečí jetele.
Sugar Tech, 20, 2018 (5), s. 534–539.

Marek

Martínez-Arias R., Müller B. U., Schechert A.

NIR stanovení celkového rozpustného dusíku a be
tainu v cukrové řepě (Near-Infrared Determination of
Total Soluble Nitrogen and Betaine in Sugar Beet)
Cílem této studie bylo vyvinout neinvazivní NIR metodu rychlého
a spolehlivého měření obsahu celkového rozpustného dusíku
a betainu v řepě. Kalibrační modely dosáhly korelací mezi labo
ratorními a předpokládanými hodnotami. Tyto NIR metody by
mohly být velmi užitečné při hodnocení kvality řepy při šlechtění
i v cukrovarnickém průmyslu.
Sugar Tech, 19, 2017 (5), s. 526–531.

Marek

Hoffmann Ch.M., Engelhardt M., Gallmeier M.,
Gruber M., Märländer B.

Význam způsobu sklizně a odrůd cukrové řepy na
skladovací ztráty (Importance of harvesting system and
variety for storage losses of sugar beet)

Cílem studie bylo analyzovat:
1. vliv různých způsobů sklizně a intenzity čištění na poškození
bulev cukrové řepy,
2. vliv tohoto poškození na skladovací ztráty.
Pokusy proběhly v roce 2015 a 2016 na čtyřech různých loka
litách. Dvě odrůdy byly sklizeny dvěma šestiřádkovými sklízeči
(čištění axiálními válci versus turbínami) s použitím tří intenzit
čištění a s trojnásobným opakováním úseků řádků o délce 200 m.
Bulvy byly skladovány v klimatizovaném zásobníku při teplotě
9 oC po dobu 5 a 12 týdnů. Velké rozdíly byly zjištěny mezi
odrůdami cukrové řepy a lokalitami. Rozsah poškození řepných
bulev (ulomení kořínků a poškození povrchu kořene) má značný
vliv na napadení bulev plísněmi a skládkovými hnilobami, zvýšení
obsahu invertního cukru a ztrát cukru v průběhu skladování.
Zuckerind. / Sugar Ind., 143, 2018, č.8, s. 474–484.
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