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Z.Abrham, M. Kovářová
Výzkumný ústav zemědělské techniky,v.v.i. Praha

Abstract
The contribution concerns the technological systems and economy in the system of integrated vegetable production
including description of the internet expert system for technological procedures modelling and crops economical benefits
evaluation. The expert system is accessible to users from agricultural practice and consultancy at author’s Internet site. This
enables quick and wide access of professional agricultural public to the research projects results usable in practice.

Keywords: vegetable, integrated production, technological systems, economy

Úvod
Integrovaný systém produkce zeleniny (IPZ) je produk-

ce jakostní a zdravé zeleniny ekologicky a ekonomicky při-
jatelnými metodami, které pozitivně ovlivňují kvalitu zeleni-
ny a minimalizují vstupy s nežádoucími vedlejšími účinky.

Pěstitel, zapojený do IPZ musí plnit řadu podmínek, mezi
nejdůležitější patří:
- nesmí souběžně pěstovat zeleninu v konvenčním sys-

tému
- smí používat jen chemické prostředky na ochranu rost-

lin povolené pro IPZ
- používat jen uznané osivo
- dodržovat maximální povolené dávky hnojiv
- zajistit  odběr  vzorků  zeleniny  pro  rozbor na vybrané

chemické látky
- vést předepsanou evidenci a zajistit její archivaci.

Dodržování předepsaných podmínek pro IP vede ke zvý-
šení nákladů na pěstování a sklizeň a snížení výnosů zele-
niny. IPZ je proto podporována dotacemi. Dotace jsou sta-
noveny vládním nařízením č. 79/2007 o podmínkách prová-
dění agroenvironmentálních opatření, sazba dotace je sta-
novena pro rok 2007 ve výši 440 EUR na 1 ha orné půdy
využívané pro IPZ.

Tyto dotace však často nepokrývají negativní dopady
IPZ v nákladech a výnosech. Je tedy třeba pečlivě zvažo-
vat technologické postupy, použité technologické systé-
my, vnější ekonomické vlivy,  vyhodnocovat výslednou
ekonomiku produkce a hledat cesty  pro její zlepšení.

TECHNOLOGICKÉ SYSTÉMY A EKONOMIKA INTEGROVANÉ PRODUKCE ZELENINY
 TECHNOLOGICAL  SYSTEMS  AND  ECONOMY  IN  THE  SYSTEM  OF INTEGRATED  VEGETABLE

PRODUCTION

Materiál a metody
Pro potřeby plánování technologických postupů, výběr

technologických systémů a materiálových vstupů, hodno-
cení vnějších ekonomických vlivů a výsledné ekonomiky
produkce IPZ byl vytvořen internetový expertní systém.

Základem řešení je databázový modelovací program AG-
ROTEKIS (VÚZT Praha). V něm jsou zpracovávány a prů-
běžně aktualizovány doporučené technologické postupy
pěstování a sklizně IPZ, materiálové  vstupy, údaje o pro-

dukci, doporučené technologické systémy zabezpečení
operací. Vlastní struktura databáze i její naplnění bylo reali-
zováno v rámci řešení výzkumného projektu v úzké spolu-
práci s vybranými významnými pěstiteli zeleniny.

Výsledky programu AGROTEKIS tvoří základní naplnění
internetového expertního systému. Uživatelům interneto-
vého expertního systému je umožněno široké přizpůsobení
výsledků jejich lokálním podmínkám.

Výsledky a diskuze
Výsledky databázového modelovacího programu AGRO-

TEKIS jsou uživatelům expertního systému zobrazeny na
první výstupní relaci „Náklady technologických operací“.
Relace obsahuje:
- časový sled  technologických operací potřebných

k realizaci IPZ
- opakovatelnost operace  - vyjadřuje podíl jednotkových

nákladů dané operace na výsledných nákladech plodi-
ny, opakovatelnost může být menší než jedna (např. při
hnojení 1x za 4 roky je opakovatelnost operace 0,25)  i
větší než jedna (např. při odvozu 5 tun produkce je opa-
kovatelnost 5)

- doporučené materiálové vstupy (druh a název materiá-
lu,  množství, cena, náklady na 1 ha)

- produkce  (název  produktu,  výnos, jednotková cena,
hodnota produkce na 1 ha plodiny)

- doporučené technologické systémy pro provedení ope-
race (energetický a mechanizační prostředek, pracnost,
spotřeba paliva, cena na jednotku operace, náklady na
1 ha plodiny).

Příklad výstupní relace je uveden na obrázku 1.
Uživatel může do této první výstupní relace v širokém

rozsahu vstupovat a přizpůsobit si výsledky získané
z databáze modelovacího programu AGROTEKIS svým lo-
kálním podmínkám pěstování vybraného druhu zeleniny
v systému IPZ. Uživatel může provádět tyto úpravy:
- změnit opakovatelnost operace (pokud zadá opakovatel-
nost = 0 lze i operaci „zrušit“, operace zůstává ve výstupní
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Ukazatel Měrná 
jednotka 

Výnos 
MJ/ha

Hodnota produkce 
Kč/MJ 

Celkem 
Kč/ha 

Zelí bílé kruhár. t 75 1950  146250  
Hodnota produkce celkem       146250  
Variabilní náklady celkem Kč/ha     99012  
Fixní náklady Kč/ha     10000  
Náklady celkem Kč/ha     109012  
Náklady na tunu produktu Kč/t     1453  
Dotace SAPS Kč/ha     2518  
Dotace TOP -UP Kč/ha     2240  
Ostatní dotace Kč/ha     11600  
Dotace celkem Kč/ha     16358  
Po odpočtu dotací - náklady celkem Kč/ha     92654  
                             - náklady celkem na MJ    
                               produkce Kč/t     1235  

                             - zisk(+) resp. ztráta (-) Kč/ha     53596  
                             - zisk(+) resp. ztráta (-) Kč/t     715  
Minimální výnos hlavního produktu pro nulovou rentabilitu t/ha 47.5     
 

Ekonomika plodiny
Plodina  : Zelí hlávkové bílé
Varianta: Kruhárenské B seté IP

Obr. 2  Výstupní relace „Ekonomika plodiny“

relaci, ale náklady jsou nulové)
- změnit vstupní materiál a to:

- ponechat doporučený materiál a měnit pouze dávku
a pořizovací cenu

- vybrat z databáze jiný doporučený materiál, u toho-
to materiálu je opět možnost změnit dávku a pořizo-
vací cenu

- změnit údaje o produkci – změnit výnos a cenu produk-
tu

- změnit technické zajištění operace a to:
- ponechat  doporučenou  soupravu a pouze  změnit

uvedené technické a ekonomické parametry  (prac-
nost,  spotřeba paliva,  náklady na jednotku opera-
ce)

- vybrat  z databáze jinou doporučenou soupravu, u
ní lze rovněž dále měnit její technické a ekonomické
parametry

- doplnit novou operaci – v tomto případě je třeba vybrat
operaci z níž chci při zadávání nové operace vycházet,
zadat nové pořadové číslo operace (podle tohoto čísla
bude operace zařazena do technologického postupu), a
dále je možno zadat všechny údaje týkající se  vstupní-
ho materiálu i technického zajištění operace.

Výsledky průběžných úprav jednotlivých prvků techno-
logického systému pěstování IPZ se okamžitě promítají do
výsledných hodnot (náklady, pracnost, spotřeba paliva).
Po upřesnění první výstupní relace podle lokálních podmí-
nek uživatele lze přejít na druhou výstupní relaci „Ekonomi-
ka plodiny“. Příklad výstupní relace je uveden na obr. 2.

Popis druhé výstupní relace
- údaje o celkových nákladech  a o produkci plodiny se

do této výstupní relace přenášejí z první výstupní rela-
ce

- fixní náklady (daně, poplatky, úvěrové zatížení, výrobní
a správní režie apod.) jsou na základě dostupných pod-
kladů stanoveny odborným odhadem, uživatel je může
změnit podle lokálních podmínek

- dotace jsou ve výstupní relaci uvedeny podle platných
podmínek daného roku, uživatel je může rovněž  přizpů-
sobit svým lokálním podmínkám.

Na základě těchto převzatých, případně uživatelem uprave-
ných vstupních údajů jsou pak vypočteny ukazatele:
- měrných  nákladů plodiny (na 1 ha, na měrnou jednotku

produkce)
- zisku resp. ztráty (na 1 ha, na měrnou jednotku produk

ce)
- ekonomické rentability plodiny.

Pokud jsou ekonomické výsledky pěstování vybrané plo-
diny neuspokojivé, může se uživatel vrátit k první výstupní
relaci a pokračovat v dalších úpravách technologického
systému, které by vedly k lepším ekonomickým výsled-
kům.Uživatel má možnost si upravený model uložit a kdy-
koli v další budoucí práci s expertním systémem se k němu
vrátit a využívat výsledky své předchozí práce.

Uvedený expertní systém obsahuje kromě IPZ údaje pro
většinu běžných zemědělských plodin. Umožňuje tedy vy-
hodnotit náklady a ekonomické přínosy jednotlivých plo-
din a objektivizovat plán a přípravu výrobního záměru ze-
mědělského podniku. Dále umožňuje hledat v technologiích
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Kontaktní adresa:
Ing. Zdeněk Abrham, CSc., Ing. Marie Kovářová
Výzkumný ústav zemědělské techniky,v.v.i. Praha

Drnovská 507, 161 01 Praha 6 – Ruzyně
tel.: 233 022 399
fax: 233 312 507

e-mail: zdenek.abrham@vuzt.cz

jednotlivých plodin možnosti snížení nákladů a zvýšení je-
jich ekonomických přínosů.

Závěry
Využití internetu pro transformaci výsledků výzkumu do

zemědělské praxe a poradenství je účelné a progresivní.
Umožňuje rychlý a široký přístup odborné zemědělské ve-
řejnosti k výsledkům výzkumných projektů, využitelným
v praxi. Jedním z perspektivních směrů je právě vytváření
expertních systémů, které umožní pracovníkům zemědělské
praxe maximálně využívat výsledky výzkumu a přizpůso-
bovat si je podle vlastních zkušeností a lokálních podmí-
nek.

Literatura:
Nařízení vlády č. 144/2005 Sb o stanovení některých pod-

mínek poskytování jednotné platby na plochu zemědělské
půdy pro kalendářní roky 2005 a 2006

Nařízení vlády č. 141/2006 Sb o stanovení některých pod-
mínek poskytování národních doplňkových plateb přímým
podporám pro rok 2006

Zásady, kterými se stanovují podmínky  pro poskytová-
ní dotací  pro rok 2007 na základě  § 2 a § 2d  zákona č. 252/
1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
č.j.1710/2007-17000

Nařízení vlády č. 79/2007 Sb. ze dne 11. dubna 2007 o
podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření

Situační a výhledová zpráva zelenina – MZe ČR, Praha,
2006, ISBN 80-7084-523-6, ISSN 1211-7692

www.mze.cz
www.szif.cz
www.czso.cz
www.zelinarska-unie.cz

Anotace
Příspěvek se zabývá technologickými systémy a ekonomikou v systému integrované produkce zeleniny. Popisuje řešení
internetového expertního systému na modelování technologických postupů a hodnocení ekonomických přínosů plodin.
Expertní systém je přístupný uživatelům ze zemědělské praxe a poradenství na internetových stránkách řešitele. Umožňuje
rychlý a široký přístup odborné zemědělské veřejnosti k výsledků výzkumných projektů, využitelným v praxi.

Klíčová slova: zelenina, integrovaná produkce, technologické systémy, ekonomika

Příspěvek byl zpracován na základě výsledků řešení výzkumného projektu NAZV 1G46082 „Technologické systémy a
ekonomika integrované produkce zeleniny a révy vinné“
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1)Česká zemědělská univerzita  Praha

2)Výzkumný ústav zemědělské techniky,v.v.i. Praha

VYUŽITÍ KOMPOSTŮ Z BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝCH ODPADŮ JAKO
ORGANICKÉHO HNOJIVA

APPLICATION  COMPOST S MADE  FROM BIODEGRADABLE WASTE  AS  AN ORGANIC FERTILISER

Abstract
Stock compost constitutions produced by industrial or small-scale way are very different. With this fact cohere their final
quality and possibility of their successive use. It is given by ČSN 46 5735 norm, after all, influent of compost quality on
growth of plants, produced on these composts, is obvious. This year were started experiments, which have to check the way
of soil structure changes after application several compost kinds and the way how some kinds of plants grow on these
areas. The composts, which are available, are of 3 kinds. The first type of compost is made with re-digging machine help in
8 weeks, this type common involves agricultural materials as grass and leaves. The second one is produced by normal
garden way, it means that raw materials (rabbit manure, grass, leaves, wood chips) are re-dug once a year. The last one is a
kind of compost, which was not adapted any way for 5 years, just some garden rests as weeds, grass or leaves were added.

Keywords: Raw materials composition, composte quality, crop yield

Úvod
Komposty byly aplikovány na pokusné pozemky

v přepočtené dávce 30 t.ha-1. Vlastnosti uvedených kom-
postů dokumentuje tabulka 1. Jedná se o komposty, které
byly vyrobeny různými technologiemi. Kompost 1 je vý-
sledek kompostování v zahrádkářské kolonii, kdy hromada
nebyla po dobu 5ti let nijak upravována, pouze se na ní
odkládaly zahrádkářské odpady (plevel, tráva, listí).  Kom-
post 2 je vyroben běžným zahrádkářským způsobem, tzn.
1x ročně přeházen se surovinami (králičí hnůj, tráva, listí,
dřevní štěpka). Kompost 3 je vyrobený technologií na ma-
lých hromadách, byl pravidelně překopáván a celková doba
výroby byla 8 týdnů. Kompost obsahuje běžné zemědělské
odpady, trávu a listí. Již po prvních měřeních je známo, že
sypná objemová hmotnost těchto kompostů je velmi růz-
norodá, řádově od 500 do 1100 g na 1 litr.

Vzorek sušina % vlhkost % celkový dusík 
% přep. suš. 

popel 
% v sušině 

uhlík 
% v suš. 

C:N 

kompost 1 76,54 23,46 0,47 87,28 6,36 13,53 
kompost 2 60,77 39,23 1,23 62,04 18,98 15,43 
kompost 3 69,58 30,42 1,25 70,36 14,82 11,86 

 

Vzorek sušina % vlhkost  % celkový dusík 
% přep. suš. 

popel 
% v sušině 

uhlík 
% v suš. 

řepa 1 17,77 82,23 0,68 12,26 43,87 
řepa 2 7,66 92,34 3,27 21,60 39,20 
řepa 3 9,05 90,95 2,88 14,30 42,81 

 

Tab.1: Vlastnosti vyrobených kompostů

Tab.2: Rozbor vlastností krmné řepy

Metody a výsledky

Výnos krmné řepy - V tabulce 2 jsou uvedeny výsledky
rozboru vypěstované krmné řepy.

Z výsledků tabulky 2 lze konstatovat, že nejvíce celko-
vého dusíku obsahuje řepa vypěstovaná za podpory kom-
postu 2 (nejvíce odpadu typu hnoje – poměr v zakládce
převýšil hodnotu 50 %).

Dále je na obrázcích 1–3 uvedena grafická závislost po-
čtu bulev s určitou významnou četností jejich jednotlivých
hmotností. Obrázky jsou uvedeny pro komposty 1–3, které
jsou definovány výše.
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Obr.1: Graf histogramu četností hmotnosti bulev krmné
řepy vypěstovaný s přidáním kompostu 1

Z obrázku 1 je patrné, že „dlouho uleželý“ kompost ztrácí
živiny,    které jsou důležité pro zvýšení výnosů plodin.
Počet bulev o větší hmotnosti   má    klesající trend. Takto
získané komposty se stávají „běžnou zeminou“ pro doplně-
ní záhonů. Statistické hodnoty bulev jsou uvedeny
v tabulce 3.

Základní statistické údaje 
Počet hodnot           [ks] 94 
Maximální hodnota [g] 817,00 
Minimální hodnota [g] 60,00 
Průměr [g] 229,65 
Nejčastější hodnota [g] 142,00 
Střední hodnota [g] 181,00 
Průměrná odchylka [g] 117,74 
Směrodatná odchylka [g] 157,73 

 

Tab. 3:  Základní statistické údaje výnosu krmné řepy pro
kompost 1
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Obr. 2: Graf histogramu četností hmotnosti bulev krmné
řepy vypěstovaný s přidáním kompostu 2

Z obrázku 2 je patrné, že kompost vyrobený z odpadů
rostlinného původu smíchanými s 50% podílem králičího
hnoje má větší vliv na velikost vypěstovaných bulev. Hor-
ší byla vzcházivost semen pro nemožnost zalévání a tedy

suššího povrchu pozemku (viz. obrázek 4). Statistické hod-
noty bulev jsou uvedeny v tabulce 4.

Tab. 4: Základní statistické údaje výnosu krmné řepy pro
kompost 2

Základní statistické údaje 
Počet hodnot        [ks] 29 
Maximální hodnota [g] 2330,00 
Minimální hodnota [g] 119,00 
Průměr [g] 705,00 
Nejčastější hodnota [g] - 
Střední hodnota [g] 435,00 
Průměrná odchylka [g] 566,06 
Směrodatná odchylka [g] 694,25 
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Obr. 3: Graf histogramu četností hmotnosti bulev krmné
řepy vypěstovaný s přidáním kompostu 3

Z obrázku 3 je patrné, že kompost vyrobený technologií
kompostování na malých hromadách za 8 týdnů si uchoval
dostatek živin, které se projevily vysokou četností určité-
ho velikostního vzorku, tudíž bulvy byly v podstatě v jedné
velikostní skupině. Statistické hodnoty bulev jsou uvede-
ny v tabulce 5.

Tab. 5: Základní statistické údaje výnosu krmné řepy pro
kompost 3

Základní statistické údaje 
Počet hodnot           [ks] 34,00 
Maximální hodnota [g] 2313,00 
Minimální hodnota [g] 135,00 
Průměr [g] 749,53 
Nejčastější hodnota [g] - 
Střední hodnota [g] 593,50 
Průměrná odchylka [g] 482,80 
Směrodatná odchylka [g] 586,99 

 

Na obrázcích 4- 6 je uvedena fotodokumentace uvedené-
ho experimentu.
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Závěr
Na vyrobených kompostech (kompost 1 byla již

v podstatě zemina) je patrná náchylnost k vysušování po-
vrchu kompostu a tudíž k horší vzcházivosti jednotlivých
semen. Při použití kompostů na větších plochách může být
větší hmotnost jednotlivých jedinců (tedy výnos z jednotky
plochy) nepříznivě ovlivňován menším počtem jedinců, kte-
ré vzejdou na takto ošetřených plochách. Podobné výsled-
ky jsou zaznamenány i u jiných plodin.

Poznatky uvedené v tomto příspěvku byly získány v rámci řešení projektu 1G57004 „Komplexní metodické zabezpečení
údržby trvalých trávních porostů pro zlepšení ekologické stability v zemědělské krajině se zaměřením na oblasti se specific-
kými podmínkami, který je podporován NAZV.

Anotace
Složení kompostu vyrobeného průmyslovým nebo malovýrobním způsobem je velice rozdílné. S touto skutečností souvisí
jeho konečná kvalita a možnost jeho úspěšného použití. V normě ČSN 46 5735 je zejména uveden vliv kvality kompostu na
růst plodin, vyrobených na tomto kompostu.
V tomto roce byly zahájeny experimenty, které kontrolují změny struktury půdy po aplikaci několika typů kompostu a
způsob, jak jsou tyto plodiny pěstovány na těchto kompostech. K dispozici jsou 3 druhy kompostů. První kompost je
vyroben překopávacím strojem v průběhu 8 týdnů, tento typ používá zemědělské materiály jako je tráva a listí. Druhý typ je
vyráběn běžně na zahradách, tzn. že suroviny (králičí hnůj, tráva, listí, dřevní štěpka) jsou překopávány jednou za rok.
Poslední typ je kompost, který není upraven žádným způsobem v průběhu 5 let a je složen z plevelů, trávy a listí ze zahrad.

Obr. 6: Vypěstovaná krmná řepa (od shora 1,2,3).Obr. 4: Fotografie založení experimentu

Obr. 5 : Fotografie krmné řepy

Klíčová slova: kvalita kompostu, výnos travní hmoty

Kontaktní adresa:
Ing. Vlastimil Altman, Ph.D.,

Česká zemědělská univerzita v Praze, Technická fakulta, Katedra využití strojů,
Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 – Suchdol,

tel.:+420-224 383 144, e-mail: altv@tf.czu.cz
Ing. Miroslav Mimra, Ph.D.,

Česká zemědělská univerzita v Praze, Technická fakulta, Katedra využití strojů,
Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 – Suchdol,

tel.:+420-224 383 145, e-mail: mimra@tf.czu.cz
Ing. Mária Kollárová, Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i. Praha,

Drnovská 507, 161 01  Praha 6 – Ruzyně,
Tel.: +420 233 022 457, e-mail: Kollarova@vuzt.cz



14

Zemědělská   technika  a  biomasa  2007

POUŽITÍ KOMPOSTŮ Z BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝCH ODPADŮ PRO
PŘIHNOJOVÁNÍ TRVALÝCH TRAVNÍCH POROSTŮ

APPLICATION  OF  COMPOSTS  MADE  FROM  BIODEGRADABLE  WASTE  FOR  ADDITIONAL
FERTILIZATION  PERMANENT  GRASS LEND

V. Altmann1), M. Mimra1), M. Kollárová2)
1)Česká zemědělská univerzita  Praha

2)Výzkumný ústav zemědělské techniky,v.v.i. Praha

Abstract
The contribution deals with evaluations of grass yield in term after compost application. The compost was made from
municipal biodegradable wastes. The grass area was divided into the part with compost application and the part without
compost application. There was a distinct difference in grass yield. The difference was monitored during the whole growing
season.
Keywords: Biologically degradable waste, composte, grass matter yield

Úvod
Experimentálně byla ověřována možná aplikace kom-

postů vyrobených z BRO na trvalé travní porosty. Byl zjiš-
ťován vliv kompostu na růst travní hmoty. Pozemek o veli-
kosti 21 m2 byl poházen kompostem vyrobeným na malých
pásových hromadách v přepočtené dávce 28 t.ha-1. Jeho
složení bylo: běžné zemědělské odpady, listí a tráva. Při
použité technologii byl kompost pravidelně překopáván.
Délka výroby kompostu byla 8 týdnů. Na stejném pozemku
byla rovněž měřena kontrolní plocha o stejné rozloze. Jed-
notlivé seče nebyly prováděny v pravidelných intervalech,
ale podle potřeby, v závislosti na počasí. Pozemek nebyl
nijak zavlažován, vše bylo necháno na přírodních podmín-
kách.

Metody a výsledky
Výnos travní hmoty

V 1. roce byly provedeny 4 seče elektrickou rotační se-
kačkou, která je dostupná běžně na tuzemském trhu. Vý-
sledky posekané čerstvé hmoty jsou uvedeny v tabulce 1.
První seč probíhala 3 týdny po aplikaci kompostů.

Tab.1: Výnos travní hmoty po aplikaci kompostu [kg]

∑  

Výnos travní hmoty čerstvé Výnos travní hmoty po usušení na 
pozemku 

 

kompost kontrolní celkem kompost kontrolní celkem 
1. seč     18,2       4,5      22,7         1,75     0,55        2,3 
2. seč       9,9       3,85      13,75         1,15     0,45        1,6 
3. seč       6,65       3,25        9,9         0,85     0,4        1,25 
  3 seče     34,75     11,6      46,35         3,75     1,4        5,15 
4. seč       8,1       4,8       12,9 nesušeno z důvodu nepříznivého počasí 
Celkem     42,85     16,4       59,25 - - - 

 

Pro posouzení, jak jsou vyčerpávány živiny
z aplikovaného kompostu v průběhu roku jsou výsledky
výnosů převedeny na poměr mezi výnosem travní hmoty
na pozemku po aplikaci kompostu a na pozemku bez aplika-
ce kompostu. Výsledky jsou uvedeny v tabulce 2.
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Výnos travní hmoty čerstvé Výnos travní hmoty po usušení na 
pozemku 

 

kompost 
A 

kontrolní 
B 

poměr 
A:B 

kompost A kontrolní 
B 

poměr A:B 

1. seč     18,2       4,5     4,04         1,75     0,45        3,88 
2. seč       9,9       3,85     2,57         1,15     0,42        2,73 
3. seč       6,65       3,25     2,05         0,85     0,4        2,12 
   3 seče     34,75     11,6     2,99         3,75     1,27        2,95 
4. seč       8,1       4,8     1,69 nesušeno z důvodu nepříznivého počasí 
Celkem     42,85     16,4     2,61 - - - 

 

Tab. 2: Výnos travní hmoty a poměr výnosů na sledovaných pozemcích
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Obr. 1,2: Poměr výnosu čerstvé a suché travní hmoty na jednotlivých pozemcích
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 Obr. 3: Grafické vyjádření úbytku poměru čerstvé a suché hmoty z jednotlivých sečí

∑  

Z tabulky 2 vyplývá zřetelné snížení hodnoty poměru
výnosů mezi pozemkem po aplikaci kompostu a plochou
neošetřenou. Z důvodu nepříznivého počasí nebylo mož-
no v přírodních podmínkách dosušit 4. seč, celkový poměr
je vztažen ke třem sečím. Hodnoty z tabulky 2 ukazují vy-
rovnané údaje pro čerstvou i suchou hmotu. U 4. seče je
opět zřetelný další úbytek hmoty z plochy, která byla kom-
postem přihnojena. Je tedy možné konstatovat, že podob-
ný poměr by nastat i u suché hmoty. Výsledky poměrů mezi
plochou po aplikaci a plochou kontrolní jsou uvedeny na
obrázku 1 a 2.

Na obrázku 3 je uvedena grafická závislost poměrů mezi
čerstvou a usušenou travní hmotou získanou při jednotli-
vých sečích.

Na obrázku 4 a  5 je uvedena fotodokumentace uvedené-
ho experimentu.
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 Obr.5: Kontrolní plocha Obr. 4: Výnos travní hmoty v závislosti na
přihnojování plochy kompostem z BRKO

Závěr
Provedeným experimentem bylo zjištěno, že výnos trav-

ní hmoty v čase po aplikaci kompostu vyrobeného
z biologicky rozložitelných odpadů klesá s časem. Po při-
hnojení dochází ke zřetelnému rozdílu ve výnosu travní
hmoty na pozemku, který byl kompostem poházen a po-
zemkem kontrolním, bez aplikace kompostu. Dále se ukazu-
je, že poměr výnosu travní hmoty se při následných sečích
snižuje. To znamená, že travní hmota využívá více živin na
plochách po aplikaci kompostů okamžitě a zároveň je

z těchto ploch rychleji odčerpává. Okamžitý rozdíl ve vý-
nosu travní hmoty přepočtený z pokusného pozemku na
hektar je 6,4 t. Vyrobené komposty z biologicky rozložitel-
ných komunálních odpadů lze aplikovat místo organických
hnojiv a lze tak snižovat množství ukládaných odpadů na
skládky komunálních odpadů. To má v konečném důsled-
ku vliv i na produkci skleníkových

Tento příspěvek byl vytvořen v rámci řešení výzkumné-
ho záměru MŠM 6046070905

Anotace
Příspěvek se zabývá hodnocením výnosu trávy po aplikaci kompostu. Kompost byl vyroben z městského, biologicky
odbouratelného odpadu. Travní pozemek byl rozdělen na část s aplikací kompostu a na část bez aplikace kompostu. Existuje
znatelný rozdíl na výnosech trávy. Tento rozdíl byl sledován během celé pěstební sezóny.
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VYUŽITÍ KOMPOSTÉRŮ PRO DOMÁCÍ KOMPOSTOVÁNÍ BIOLOGICKY
ROZLOŽITELNÝCH KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

UTILIZATION  O F COMPOSTERS  FOR  HOME-MADE  COMPOSTING  OF  BIO DEGRADABLE  MUNICIPAL
WASTE

V. Altmann, M. Mimra
Česká zemědělská univerzita  Praha

Abstract
The contribution deals with composting of municipal biodegradable wastes through the use of composters. The ability of
composters to compost home wastes was experimentally analyzed. The results have influence on logistics solving of
municipal biodegradable wastes in villages.

Keywords: Biologically degradable waste, composting, composters

Úvod
Experimentálně byla ověřována technologie komposto-

vání v kompostérech pro domácí podmínky. Jedná se o 2
různé typy kompostérů: zelený kompostér s objemem 290 l
(pro příspěvek označen K 290 – viz obrázek 1) a černý kom-
postér s objemem 600 l (pro příspěvek označen K 600 – viz
obrázek 2). Do kompostérů byly v průběhu jednoho dne
navrstveny běžné biologicky rozložitelné odpady, které se
vyskytují na zahrádkách. Vrstvení probíhalo, vzhledem
k odlišnému objemu, vždy tak, aby každá vrstva byla v obou
kompostérech stejně vysoká (výška kompostérů je rozdíl-
ná pouze o 10 mm). Celkem bylo do kompostérů uloženo 9
vrstev. Po slehnutí materiálu bylo do kompostérů postup-
ně přidáno dalších 6 vrstev (viz. tabulka 1). Vzhledem k tomu,
že jeden kompostér je uzavřený a jeden otevřený, byly kom-
postovacímu procesu ponechány přírodní podmínky a ni-
kde nebyla použita žádná závlaha.

 Obr. 1: Kompostér typu K 290

Obr. 2: Kompostér typu K 600

Vstupní suroviny Po částečném slehnutí materiálu 
Datum Surovina Datum Surovina 
17.3. sláma 7.4. tráva – čerstvá - seč 
17.3. tráva - stařina 14.4. dřevní štěpky 
17.3. dřevní štěpky 14.4. tráva – čerstvá - seč 
17.3. králičí hnůj 22.4. králičí hnůj 
17.3. tráva – stařina 22.4. prosetá zemina 
17.3. dřevní štěpky 28.4. tráva – čerstvá - seč 
17.3. králičí hnůj 28.4. prosetá zemina 
17.3. dřevní štěpky 
17.3. králičí hnůj 

 

Materiál a výsledky
V tabulce 1 jsou uvedeny vstupní suroviny, které byly

do kompostérů vloženy 17.3. Ukázka surovin je rovněž na
obrázcích 1 a 2.

Tab.1:  Surovinová skladba zakládky- kompostu
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 Obr. 1: Příprava dřevní štěpk Obr. 2: Stará tráva získaná vertikutací pozemku

Obr. 3,4: Výška surovin v kompostérech po třetí vrstvě

Na obrázcích 3 a 4 je patrná snaha dodržet výškové po-
měry jednotlivých surovin v kompostérech.

Po poklesu surovin v kompostérech (obr. 5) bylo po 21
dnech (7.4) provedeno doplnění posekanou čerstvou trav-
ní hmotou. Z obrázku 5 je patrné, že v kompostérech došlo
k výškovému poklesu hmoty cca o 1/3. Po dalších 7 dnech
(14.4) byla do volného prostoru opět doplněna travní hmo-
ta.  Před vložením této 2. travní vrstvy byla týden stará
travní vrstva oddělena vrstvou dřevní štěpky. K 290 byl po
celou dobu uzavřen, K 600 je kompostér otevřený. Odlišné
podmínky pro zrání kompostu a jeho vývoj je opět zřejmý
z obrázku 6. V kompostéru K 290 je zřetelná tmavší skvrna,
která je, narozdíl od otevřeného kompostéru, způsobena
vnitřními podmínkami v uzavřeném kompostéru (větší tep-
lo a vlhkost). Změna na obrázku 6 proběhla v kompostérech
za 8 dní (14.4 – 22.4), kdy je vidět změna poslední vrstvy
travní hmoty. Dne 22. a 28. dubna bylo provedeno poslední
doplnění surovin do kompostérů. Zrání kompostů byly
ponechány přírodní podmínky, uzavřený (K 290) a otevře-
ný kompostér K 600. K 290 bez zálivky, K 600 přírodní déšť.

Obr. 5: Pokles kompostovaných surovin
 v kompostérech po 21 dnech zrání
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Obr. 6: Viditelný rozdíl v podmínkách  zrání kompostu

 Obr. 7: Profil kompostových hromad

Obr. 8: Smíchání vyrobených kompostů

Dne 18.8. ( 112 dní po poslední vložené vrstvě, 154 dní po
založení 1. vrstvy) byly odstraněny kompostéry tak, aby
byl viditelný profil kompostu v jednotlivých kompostérech
(obr. 7). Suroviny byly poté přeházeny do otevřeného kom-
postéru K 600 k dalšímu zrání (viz. obrázek 8).

Z obrázku 7 je patrné, že v kompostéru K 600 dochází
vlivem vnitřních podmínek (méně tepla), k pomalejšímu roz-
kladu jednotlivých surovin a že tuto skutečnost nevyrov-
ná ani voda z dešťových srážek. Na levé hromadě jsou zře-
telně viditelné vrstvy dřevní štěpky a poslední suchá vrst-
va zeminy. Na pravé straně je dobře viditelné, že profil hro-
mady je bez znatelných vrstev, tzn., že vnitřní podmínky
v kompostéru (teplo, vlhkost) mají velký vliv na proces zrá-
ní a rozpad vstupních surovin. Na obrázku 9 je fotografie
místa, kde byly kompostéry umístěny. Je zde dobře patrné,
že v horní části fotografie je plocha po kompostování zře-
telně tmavší než ve spodní části, kde je vidět zbytek 1. vrst-
vy (sláma). V uzavřeném kompostéru nedochází
k promývání jemných vyzrálých částic do spodních vrstev.
Tím je kompostér „ochuzen“ o vlhkost, která jak již bylo
řečeno, má vliv na zrání kompostu.

 

Obr. 9: Místo po kompostování

Závěr
Používání domácích kompostérů pro domácí podmínky

je vhodné pouze pro malé plochy (méně odpadu za rok).
Pro použití ve vesnických zástavbách, kde jsou rozsáhlé
zahrádky, případně jiné vhodné suroviny pro kompostová-
ní (hnoje apod.) jsou tyto kompostéry kapacitně nedosta-
tečné. Doba zrání kompostu v těchto kompostérech je delší
než měřená doba experimentu, která byla přesně 22 týdnů. I
po této době nebyl vyrobený kompost vhodný pro další
zpracování. V obou kompostech byly velké hroudy, které
nebylo možné (v podmínkách domácího kompostování) ješ-
tě přeházet přes síto. Po této době došlo vlastně k 1. překo-
pávce kompostu a je zřejmé, že teprve nyní dojde
v kompostéru k rychlejšímu rozpadu hrudovité struktury.

Z uvedeného závěru vyplývá (již i jinde publikovaná
skutečnost) o důležitosti překopávání surovin
v kompostových zakládkách, což v těchto kompostérech
není možné.
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Tento příspěvek byl vytvořen v rámci řešení výzkumné-
ho záměru MŠM 6046070905

Anotace
Příspěvek se zabývá kompostováním městských biologicky odbouratelných odpadů pomocí kompostérů. Schopnost kom-
postérů kompostovat domácí odpady byl experimentálně analyzován. Výsledky mají vliv na logistické řešení městských
biologicky odbouratelných odpadů na venkově.

Klíčová slova: Biologicky rozložitelné odpady, kompostování, kompostéry
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SPALOVÁNÍ ALTERNATIVNÍCH PELETEK
ALTERNATIVE  PELLETS  COMBUSTION

D. Andert1), J. Frydrych2), B. Čech3)
1) Výzkumný ústav zemědělské techniky v.v.i., Praha,

2) OSEVA PRO s.r.o. Výzkumná stanice travinářská Zubří,
3)VŠB-TU Ostrava

Abstract
Basic and most usable biomass resource for combustion is a wood material, but it is currently almost exhausted and thus
some new crop phytomass resources should be found, their processing into usable form suitable for systems determined for
wood material combustion. Significant phytomass resources are cereal and rapeseed straw and special energy plants
including grass. In case of combustion our aim is to find suitable blends for comprimed fuels production in form of pellets
or briquettes able to be combusted in existing equipment for wood pellets combustion. The carried out combustion tests
have proved that grass can be combusted also in small systems as emissions regards but problem is ash behaviour. As we
anticipate a radical concern in biofuels utilization it is necessary to find a suitable compensation of the wood pellets. With
increasing level and productivity of agricultural production also increases land area not utilized for food production. This
area can be used for energy crops growing including the grasses.

Keywords: biomass burning, biomass, grass

Úvod
Využívání tvarově upravených paliv v energetických za-

řízeních lze rozdělit dle tepelných výkonů. U zařízení do 50
kW je to hlavně využívání těchto paliv ve formě peletek u
automatických topidel či briket u topidel s ručním přikládá-
ním již téměř standardem. Jedná se však zejména o paliva na
bázi dřeva a dřevní kůry. U velkých zařízení je snaha použí-
vat palivo s co nejmenšími nároky na úpravu. Jedná se
zejména o rozdruženou slámu či dřevní štěpku a minimálně
je využívána např. štěpka ze šťovíku či rozdružené seno.
Tyto paliva se často používají ve směsích.
Metody

Mezi reálná zařízení byl vybrán ve třetím roce řešeni pro-
jektu automatický kotel pro lokální vytápění o výkonu 20
kW. V průběhu řešení grantového úkolu byly využity růz-
ná spalovací zařízení a naším cílem bylo vždy ověřit spali-
telnost těchto paliv na bázi trav a stanovit základní pod-
mínky pro splnění emisních limitů.

Spalné zkoušky jsme provedli s peletkami z čistého psi-
nečku, psinečku s 10% přídavkem hnědého uhlí a z tritikale
zrna + slámy. Zkoušky proběhli na kotli s typovým označe-
ním KP 21. Je to teplovodní kotel ústředního vytápění se
jmenovitým výkonem 11 kW. Kotel je určen pro spalování
dřevních peletek o jmenovitém průměru 6 až 10 mm a po-
dobných typů peletek z biopaliv. Ke kotli je připojen zásob-
ník pelet o objemu cca 200 litrů z něhož je vyveden vynáše-
cí šnekový dopravník. Regulace výkonu kotle se provádí
přerušovaným provozem vynášecího šnekového doprav-
níku v závislosti na požadované výstupní teplotě topné
vody. Přerušení chodu šnekového dopravníku je krátkodo-
bé aby nedošlo ke kolísání složení spalin a zhoršení emisí
CO. Množství spalovacího vzduchu je řízeno elektronicky
otáčkami vzduchového ventilátoru v závislosti na požado-
vaném výkonu kotle.

Obr.1: Pohled do spalovací komory při spalování
dřevních peletek

Obr. 2: Pohled do spalovací komory při spalování
peletek z triticale
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Výsledky a diskuze
Palivo

Všechny zkoušené typy směsí a čistých trav jsou využi-
telné jako palivo. Horší výsledky některých směsí a trav
jsou dány skutečností, že prakticky všechny menší kotle
jsou vyvinuty na spalování čisté dřevní hmoty, případně
dřevní hmoty s malým podílem kůry. Spalování jiných typů
paliv je principiálně možné, ale je nutno si uvědomit, že
spalovací podmínky vlivem jiných fyzikálně chemických
vlastností vstupujícího paliva budou odlišné. Nelze jedno-
značně rozhodnout, že některé paliva jsou pro spalování
vhodnější případně méně vhodné, protože v různých kot-
lech se chovají různě. Pokud by vývoj kotle již od začátku
směřoval rovněž ke spalování travních směsí, určitě by byly
provedeny změny v konstrukci roštu pro tento typ paliva.

Srovnávacím etalonem bylo spalování čisté dřevní hmo-
ty v podobě suchých peletek. Výhřevnost dřevní hmoty je
cca 19 MJ.kg-1. Výhřevnost psinečku je kolem 16,8 MJ.kg-1.
Výhřevnost ostatních materiálů se pohybuje kolem 15 MJ.kg-

1. Tyto rozdíly nejsou z hlediska energetického významné.
Obsah vody je podle očekávání u všech paliv poměrně
vyrovnaný.

Pro spalovací proces jsou podstatné popeloviny a jejich
fyzikálně – chemické vlastnosti po spálení. Typ a charakter

popela po spálení v podstatě u všech typů paliv způsob
spalování a konstrukci ohniště. Kotel řady KP je určen pro
spalování dřevní hmoty s obsahem popela kolem 1% ( v
suchém stavu). Tomuto se nejvíc přibližuje psineček s ob-
sahem popela v sušině 1,92%. Ostatní spalovaná paliva
mají popel v sušině 7 až 10%, kukuřičná sláma 14%. Přesto
je nutno konstatovat, že chemické složení popela psinečku
způsobuje vznik spečených kusů stébel, která jsou na po-
vrchu pokryta plastickým popelem, který je natavený a způ-
sobuje jednak vzájemné lepení částic popela a jednak ome-
zuje přístup spalovacího vzduchu ke zbytku uhlíku z orga-
nické hmoty. Tímto byl způsoben i vyšší obsah spalitel-
ných látek v popelu pod roštem při spalování psinečku a
jeho směsí. Při vyšší spalovací teplotě je ověřeno, že k pro-
hoření veškeré organické hmoty spolehlivě dochází. Ne-
bezpečí struskování kotle ovšem zůstává. Při spalování
kukuřičné slámy s popelnatostí paliva 14% se sklon k spé-
kání projevil v menší míře. Oproti dřevní hmotě bylo ovšem
nutno z kotle 2x denně vybírat popel. Spalování triticale
prokázalo menší tendenci k lepení než u psinečku. Materiál
zůstával v podstatě v sypkém stavu. Bylo zde však patrné
pozdější zapalování a delší průběh odhořívání.

Emise při spalování

Palivo: dřevní peletky
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Obr. 3: Průběh koncentrací O2, CO, SO2 a TOC při spalování dřevních pelet



23

Zemědělská   technika  a  biomasa  2007

0

250

500

750

1000

1250

1500

1750

2000

2250

2500

2750

3000
16

:0
0

16
:0

5

16
:1

0

16
:1

5

16
:2

0

16
:2

5

16
:3

0

16
:3

5

16
:4

0

16
:4

5

16
:5

0

16
:5

5

17
:0

0

17
:0

5

17
:1

0

17
:1

5

17
:2

0

17
:2

5

17
:3

0

17
:3

5

17
:4

0

17
:4

5

17
:5

0

17
:5

5

18
:0

0

18
:0

5

18
:1

0

18
:1

5

18
:2

0

18
:2

5

18
:3

0

ko
nc

en
tra

ce
 C

O
, N

O
x,

 S
O

2, 
TO

C
 [m

g.
m

N
-3

] p
ře

po
čt

en
o 

na
 

re
fe

re
nč

ní
 k

on
ce

nt
ra

ci
 k

ys
lík

u 
11

%

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

ko
nc

en
tra

ce
 O

2 [
%

]

TOC NOx SO2 CO O2

Obr. 4: Průběh koncentrací O2, CO, SO2 a TOC při spalování pelet z psinečku
Peletky z psinečku s 10% hnědého uhlí
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Obr. 5: Průběh koncentrací O2, CO, SO2 a TOC při spalování pelet z psinečku s přídavkem 10% hm hnědého uhlí
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Kotel je určen pro spalování dřevní hmoty a emise při
spalování dřevní hmoty vykazují nejlepší výsledky.

Spalovací zkoušky s psinečkem vykazují nejmenší emise
CO při spalování směsi psinečku s hnědým uhlím. Naopak
směs peletek psinečku a dřevních peletek neznamenala žád-
né zlepšení v emisích CO. Poněkud překvapivý je nárůst
těchto emisí u triticale a sójové slámy. Emise NOx jsou funk-
cí palivového dusíku, spalovací teploty a přebytku vzdu-
chu. U všech směsí a trav došlo oproti dřevní hmotě k zvý-
šení emisí na dvojnásobek. Stále však z hlediska emisního
vyhovují. Obsah SO2 v emisích je dán obsahem organické
síry v palivu. V podstatě u všech travin jsou hodnoty přija-
telně nízké, totéž se týká směsi psinečku a hnědého uhlí.
Emise CxHy (TOC) jsou úměrné emisím CO. Při nárůstu emi-
sí CO došlo i k úměrnému nárůstu emisí TOC. Hodnoty
jsou však příznivě nízké.

Tab. 1: Výsledky rozborů paliv

Dřevní 
peletky  

Vzorek v 
původním 

stavu 

Vzorek 
bezvodý 

Voda celková % 6,13  
Popel % 0,46 0,49 
Hořlavina % 93,41 99,51 
Spalné teplo kJ.kg-1 20446 21 781 
Výhřevnost kJ.kg-1 18946 20333 
Vodík % 6,60 7,028 
Uhlík % 44,94 47,879 
Dusík % 0,10 0,109 
Kyslík % 41,77 44,49 
Síra % < 0,001 < 0,001 

 

Psineček  
90 % a 10 % 
hnědé uhlí 

 
Vzorek v 
původním 

stavu 

Vzorek 
bezvodý 

Voda celková % 4,26  
Popel % 10,00 10,44 
Hořlavina % 85,74 89,56 
Spalné teplo kJ.kg-1 16402 17 132 
Výhřevnost kJ.kg-1 15124 15900 
Vodík % 5,73 5,983 
Uhlík % 40,10 41,88 
Dusík % 1,02 1,062 
Kyslík % 38,90 40,64 
Síra % < 0,001 < 0,001 

 

Psineček  
Vzorek v 
původním 

stavu 

Vzorek 
bezvodý 

Voda celková % 6,91  
Popel % 1,92 2,06 
Hořlavina % 91,17 97,94 
Spalné teplo kJ.kg-1 18281 19 638 
Výhřevnost kJ.kg-1 16869 18292 
Vodík % 6,08 6,535 
Uhlík % 41,64 44,735 
Dusík % 0,36 0,388 
Kyslík % 43,08 46,28 
Síra % < 0,001 < 0,001 

 

Kukuřice - 
sláma  

Vzorek v 
původním 

stavu 

Vzorek 
bezvodý 

Voda celková % 3,94  
Popel % 14,70 15,30 
Hořlavina % 81,36 84,70 
Spalné teplo kJ.kg-1 14524 15 120 
Výhřevnost kJ.kg-1 13254 13892 
Vodík % 5,72 5,959 
Uhlík % 38,00 39,56 
Dusík % 0,84 0,879 
Kyslík % 36,79 38,30 
Síra % < 0,001 < 0,001 

 

Triticale  
Vzorek v 
původním 

stavu 

Vzorek 
bezvodý 

Voda celková % 7,68  
Popel % 6,92 7,50 
Hořlavina % 85,40 92,50 
Celkem  100  
Spalné teplo kJ.kg-1 15679 16 983 
Výhřevnost kJ.kg-1 14300 15681 
Vodík % 5,83 6,32 
Uhlík % 38,66 41,876 
Dusík % 1,15 1,25 
Kyslík % 39,75 43,05 
Síra % < 0,001 < 0,001 
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Závěr
Provedené spalné zkoušky prokázali, že traviny lze na

vybraných spalovacích zařízeních spalovat při dodržení
emisních limitů. Prokázalo se, že vhodným palivem je psine-
ček a kostřava. Zkoušky nepotvrdily předpoklad vycháze-
jící z měření při spalování briket na zplyňovácích kotlích, že
přídavek uhlí zlepší proces hoření. Pro účely spalování je
vhodné provádět sklizeň co nejpozději po technické zralos-
ti na semeno a ne před. Spalování travin naráží ještě na
legislativní problém a to, že kotel smí spalovat pouze to
palivo na které je odzkoušen a schválen. Zatím jsou však

velké kotle schváleny pouze na spalování dřeva a slámy a
mále kotle pouze dřevo. Výjimkou je pouze automatický
kotel A25 na spalování pelet, který je schválen i na obilní
peletky a zde se bude soustředit naše pozornost v dalším
období.

Poznámka
Příspěvek vychází z řešení výzkumného projektu MŽP č.
SP/3g1/180/07 „Vývoj kompozitního fytopaliva na bázi ener-
getických rostlin“.

Anotace
Základním a nejpoužívanějším zdrojem biomasy ke spalování je dřevní hmota, ta je však v současnosti skoro rozebrána a
proto je třeba hledat jiné zdroje rostlinné fytomasy, jejich zpracování do použitelné formy ke spalovaní v zařízeních určených
pro spalování dřevní hmoty. Velkými zdroji fytomasy je obilná a řepková sláma a speciální energetické plodiny mezi které se
řadí i trávy. V případě spalování je naším cílem najit vhodné směsi pro výrobu komprimovaných paliv ve formě briket či pelet,
které bude možné spalovat na stávajících spalovacích zařízeních určených pro spalovaní dřevních pelet. Provedené spalo-
vací zkoušky ukázaly, že traviny jdou spalovat i v malých spalovacích zařízeních co se emisí týče, problémem zůstává
chování popela. Dřevní peletky jsou ideální biopalivem, avšak již nyní se začíná projevovat jejich nedostatek a jejich výrobu
již nelze zvyšovat, protože zdroje dřevní hmoty jsou již rozebrány. Protože předpokládáme radikální vzestup zájmu o použí-
vání biopaliv, je třeba najít vhodnou náhradu dřevních peletek.

Klíčová slova: spalování, biomasa, traviny

Kontaktní adresa:
Ing. David Andert, CSc.

Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i.
Drnovská 507, 161 01 Praha 6

Tel: 233 022 225 Fax: 233 312 507, E-mail: ANDERT@VUZT.CZ ,
Ing. Jan Frydrych

OSEVA PRO, Výzkumná stanice travinářská
Hamerská 698, 756 54 Zubří

Tel: 571 658 195, FAX: 571 658 197, E-mail: FRYDRYCH@QUICK.CZ
Dr. Ing. Bohumír Čech

VŠB –TU Ostrava, katedra energetiky
17. listopadu 15, 708 33 Ostrava

Tel: 597 325 182, FAX: 597 325 177
E-mail: BOHUMIR.CECH@VSB.CZ



26

Zemědělská   technika  a  biomasa  2007

DOPRAVA JAKO SOUČÁST LOGISTIKY ENERGETICKÝCH SUROVIN V ZEMĚDĚLSTVÍ
TRANSPORT  AS  PAR T OF  ENERGY  RAW  MATERIALS  LOGISTIC  IN  AGRICULTURE

A. Bartolomějev,  J. Souček
Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i.  Praha

Abstract
The transport is an integral part of agricultural primary production. Even raw materials production for energy purposes is
not an exception because the place of their consumption is different from those of their generating. Authors describe in that
contribution alternatives of the energy raw materials transport and consider possibilities of the new trends application
under conditions of the Czech agriculture.

Keywords: agriculture transport, logistics, bioenergy, biomass

Úvod
Zvládnuté logistické řízení v daném území je základní

podmínkou úspěšného fungování celého systému produk-
ce a využívání bioenegetických surovin jako zdroje ener-
gie. Důležitá je implementace všech úrovní logistického ří-
zení od zajištění dodavatelských a odběratelských vztahů
přes organizaci a technické řešení logistických řetězců až
po zajištění zpětné logistiky. Všechny články logistického
řešení jsou důležité a neopomenutelné, nejdůležitější roli
v oblasti zemědělství ale tvoří doprava.

Při volbě systému zásobování včetně skladování a do-
pravy je významným rozhodovacím kriteriem průběh spo-
třeby paliva během roku a průběžný stav zásob bioenerge-
tických surovin (BES). Hlavní rolí managementu spotřebi-
tele je zajistit palivo v přijatelné ceně, potřebném množství
a požadovaném čase. V zájmu dodavatele je optimalizovat
náklady na pořízení a nakládání surovin. Součástí této stra-
tegie je optimalizace dopravní vzdálenosti a způsob dopra-
vy, neboť náklady na dopravu tvoří stále významnější po-
díl logistických nákladů. Tento fakt je důsledkem zdražová-
ní pohonných hmot (celosvětově), zavádění zpoplatnění
dálnic a silnic pro nákladní vozidla (mýtné) a v neposlední
řadě i rostoucích osobních nákladů při obsluze a údržbě
dopravních prostředků. Dopravní vzdálenost bezprostřed-
ně ovlivňuje i spotřebu času vynakládaného na dopravu
[3].

V závislosti na dopravní vzdálenosti a volbě dopravních
prostředků tvoří náklady na dopravu obvykle 10 – 30 %
celkových nákladů na produkci BES. V extrémních přípa-
dech však mohou tvořit více než 50 % a činit tak bioenerge-
tické suroviny absolutně konkurenceneschopnými. Tento
příspěvek navazuje na články zveřejněné v rámci konání
seminářů Zemědělská technika a biomasa 2005 respektive
2006 [1], [2]. Publikované výsledky dopravy volně ložené
trávy dopravním prostředkem Unimog U 400
s automobilovým nákladním přívěsem a dopravu dřevní
štěpky traktorovou soupravou je možné porovnat s para-
metry dopravy válcovitých a hranolovitých balíků slámy.

Materál a metody měření
Metody měření pro stanovení dopravních parametrů

pomocí terénního měření v provozních podmínkách byly
stejné jako v případě dopravy balíků slámy v létech 2005 a
2006.

Byly měřeny následující parametry:
- spotřeba PHM (motorové nafty) u všech dopravních  a

manipulačních prostředků metodou plné nádrže
- časový  snímek práce manipulačních a  dopravních pro-

středků
- dopravní vzdálenost pomocí GPS
- výměra sklízených pozemků
- rozměry  dopravovaných  a manipulovaných balíků  od-

měřením
- průměrná vzdálenost balíků na pozemku odměřením tra-

sírkou
- hmotnost balíků odvažováním materiálu na mostové váze
- obsah celkového množství vody ve slámě – laboratorně

ze vzorku podle ČSN 44 1377:1978 T uhá paliva – sta-
novení obsahu vody

Výpočtem byly stanoveny tyto parametry:
- měrná spotřeba nafty
- hodinová spotřeba nafty
- hmotnostní výkonnost
- plošná výkonnost
- průměrná dopravní výkonnost

Při výpočtu parametrů byla použita metodika popsaná v
(Souček, 2005).

Stanovení parametrů dopravy zelené travní hmoty získa-
né při údržbě dálnice bylo provedeno na středisku správy a
údržby dálnic 02 Bernartice. Doprava surovin při údržbě
dálnice, je specifická tím, že nezahrnuje pouze cestu do-
pravního prostředku z místa vzniku
do místa dalšího zpracování. Dopravní trasa musí obsaho-
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vat cestu na nejbližší dálniční sjezd, odkud může být tepr-
ve zvolena optimální trasa do místa určení.

Při měření byl používán jako dopravní prostředek Uni-
mog U 400, který byl zároveň i sklízečem. Tráva byla sklíze-
na nesenou cepovou sekačkou. Sekačka byla nesena na
hydraulicky ovládaném bočním rameni MULAC. Celý sys-
tém byl vybaven jistícími prvky zabraňujícími poškození
stroje a pneumatickým zařízením, které dopravovalo hadicí
pokosenou trávu do přívěsu opatřeného velkokapacitní
uzavřenou nástavbou.

Výsledky
V tabulce 1 jsou naměřené a vypočtené parametry do-

pravy a na obr. 1 je v mapě zakreslena trasa dopravy trávy
z místa naplnění (označeno jako ,,svoz 1“)do místa zpraco-
vání (,,EKOSO“).

HODNOTA JEDNOTKY 
 Unimog U 

400  
spotřeba paliva 9 l 
dopravní vzdálenost 13 000 m 
doba dopravního cyklu 32 min 
hmotnost 3,8 t 
průměrná dopravní výkonnost 7,17 tkm.h-1 
hodinová spotřeba paliva 17 l.h-1 
měrná spotřeba paliva 0,182 l.tkm-1 

 

Stanovení parametrů dopravy dřevní štěpky vzniklé při
údržbě  krajiny  bylo provedeno  v zemědělském  podniku
ve Lnářích.  Doprava  dřevní štěpky byla realizována trak-
torovou  soupravou  ZETOR  CRYSTAL  8045 s přívěsem.
Popsaná traktorová souprava je na obrázku 2.

 

Tab.1: Naměřené a vypočtené parametry dopravy trávy nosičem Unimog U 400 s přívěsem

Obr. 1: Mapa se zobrazením dopravy trávy získané při údržbě dálnice
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Objem nástavby na přívěsu byl 20,7 m3 a sypná hmot-
nost přepravovaného materiálu 184 kg.m-3. Celkový obsah
vody v dopravované surovině byl 81 %. Při dopravě ob-
sluhuje zařízení 1 pracovník, při sklizni hmoty jsou k obsluze
zařízení potřeby pracovníci 2. Řidič a pracovník, který ob-
sluhuje vyžínání trávy.

Stanovení parametrů dopravy dřevní štěpky vzniklé při
údržbě krajiny bylo provedeno v zemědělském podniku ve
Lnářích. Doprava dřevní štěpky byla realizována traktoro-
vou soupravou ZETOR CRYSTAL 8045 s přívěsem
s nízkými bočnicemi. Popsaná traktorová souprava je na
obrázku 2.

HODNOTA JEDNOTKY 

 CRYSTAL 
8045  
+ přívěs   

spotřeba paliva 3 l 
dopravní vzdálenost 2 800 m 
doba dopravního cyklu 25 min 
hmotnost 1,49 t 
průměrná dopravní výkonnost 9,9 tkm.h-1 
hodinová spotřeba paliva 7,2 l.h-1 
měrná spotřeba paliva 0,719 l.tkm-1 

 

Množství dopravované štěpky a ostatní stanovené pa-
rametry jsou v tabulce 2.

Obr. 2: Traktorová souprava využitá pro místní přepravu dřevní štěpky.

Tab.2: Naměřené a vypočtené parametry dopravy dřevní štěpky traktorovou soupravou
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Průměrný obsah veškeré vody v přepravované štěpce
byl 40,84 %, objemová hmotnost 256 kg.m-3 a střední délka
částic 9,73 mm. Po naložení štěpky na přívěs bylo nutné
náklad překrýt plachtou. Zabránilo se tak úletu materiálu
během dopravy.

Závěr
Při měření dopravy zelené travní hmoty byl používán jako

dopravní prostředek Unimog U 400, který byl zároveň pou-
žíván jako sklizňový stroj. Tráva byla sklízena nesenou ce-
povou sekačkou. Sekačka byla nesena na hydraulicky ovlá-
daném bočním rameni MULAC. Celý systém byl vybaven
jistícími prvky zabraňujícími poškození stroje a pneumatic-
kým zařízením, které dopravovalo hadicí pokosenou trávu
do přívěsu opatřeného velkokapacitní uzavřenou nástav-
bou. Průměrná dopravní výkonnost při dopravě volně lo-
žené trávy byla 7,17 tkm.h-1. Sypná hmotnost dopravované
suroviny byla 184 kg.m-3.

Dopravní prostředek 

 Zetor 7711 
(resp. 7211) 
+ 1x přívěs 

Zetor 7711 
(resp. 7211) 
+ 2x přívěs 

Unimog  
U 400  

+ přívěs 

CRYSTAL 
8045  

+ přívěs 

Druh nákladu 
Sláma 

válcovité 
balíky 

Sláma 
hranolovité 

balíky 

Řezanka 
volně ložená Dřevní 

štěpka 

spotřeba paliva (l) 8,5 15,25 9 3 
dopravní vzdálenost (m) 1400 1774 13 000 2 800 
doba dopravního cyklu (h) 2,38 5,25 0,53 0,42 
hmotnost nákladu (t) 11,48 24 3,8 1,49 
průměrná dopravní výkonnost (tkm.h-1) 6,75 8,1 93,2 9,9 

objemová hmotnost (kg.m-3) 123,7 88,2 184 265 
hodinová spotřeba paliva (l.h-1) 3,6 2,95 17 7,2 
měrná spotřeba paliva (l.tkm-1) 0,529 0,359 0,182 0,719 

 

Tab.3: Parametry přepravy různých typů BES

Při porovnání linek na dopravu hranolovitých a válcovi-
tých balíků je zřejmé, že z hlediska výkonnosti jsou trakto-
rové soupravy srovnatelné, přičemž linka na hranolovité
balíky a na dopravu štěpky vykazují vyšší dopravní vý-
konnost zásluhou dvou přívěsů v soupravě na hranolovité
balíky a vyšší objemové hmotnosti dřevní štěpky.

Z hlediska dopravní výkonnosti a měrné spotřeby paliva
vykazuje jednoznačně nejlepší vlastnosti souprava Unimog
U 400 s automobilovým přívěsem. Má výrazně nižší měr-
nou spotřebu paliva a několikanásobnou dopravní výkon-
nost. Tento fakt potvrzuje vhodnost použití automobilové
dopravy na delší vzdálenosti, kdy je čas prostojů (naklád-

ka, vykládka, atd.) výrazně kratší, než doba vlastní jízdy.
Při důkladnějším rozboru údajů v tabulce T03 je patrné

nevhodné nasazení traktorového přívěsu s nízkými bočni-
cemi v soupravě s traktorem Crystal 8045. Na tento přívěs
bylo možné naložit pouze 1,49 t, ačkoliv měla dřevní štěpka
nejvyšší objemovou hmotnost ze všech dopravovaných
materiálů.

Poděkování
V příspěvku jsou použity některé údaje získané v rámci

řešení projektu QF 4079 NAZV, Logistika bioenergetických
surovin.
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Průměrná dopravní výkonnost dřevní štěpky o sypné
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8045 + přívěs byla 9,9 tkm.h-1. Měrná spotřeba paliva byla
0,719 l.tkm-1.
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Anotace
Doprava je nedělitelnou součástí zemědělské prvovýroby. Výjimkou není ani produkce surovin pro energetické využití,
protože místa spotřeby surovin se neshodují s místy vzniku. Autoři v příspěvku popisují alternativy dopravy energetických
surovin a zamýšlí se nad možnostmi uplatnění nových trendů v podmínkách Českého zemědělství.
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MOŽNOSTI VYUŽITÍ LISU PRO SBĚR A LISOVÁNÍ RÉVÍ S VÝPOČTEM JEHO
PROVOZNÍCH NÁKLADŮ

BRANCH TENDRIL PICKER AND THE POSSIBILITIES OF HIS EXPLOITATION WITH SIMULATION OF
OPERATING COSTS

P. Burg, P. Zemánek
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita  Brno

Abstract
The global trands aim at to development of new procedures and systems, which enable exploitation of waste as power
source. Department of horticultural technique follow the experimental aktivity to cane from vineyard cut. There is a few
possible solution for his processing e.g. crushing or pressing. The benefit deal with classification of branch tendril picker
and calculation of his operating costs.

Keywords: branch tendril picker, grapevine, costs, cane

Úvod
V ČR zaujímají trvalé porosty (vinice a sady) pěstitelské

plochy o celkové výměře cca 40 000 hektarů. Z tohoto množ-
ství připadá přibližně 18 000 ha na vinice a 22 000 ha na
ovocné výsadby. V  těchto výsadbách vzniká každoročně
při výchovných zásazích značné množství odpadního dře-
va, které lze využívat pro energetické účely. Opodstatně-
nost tohoto využití je posílena  poměrně rovnoměrným roz-
místěním pěstitelských ploch po území republiky a menší
emisní zátěži životního prostředí při řízeném spalování dřevní
hmoty. Podle nových výzkumných poznatků umožňuje tento
systém po zavedení do uplatňovaných technologických
postupů navíc snížení výskytu chorob a škůdců, jejichž
zdrojem může být mimo jiné i  dřevní hmota podrcená
v meziřadí (SITUAČNÍ ZPRÁVA MZE ČR, 2006).

Jednu z progresivních pracovních operací, u které lze
v budoucnu očekávat její širší rozšíření také mezi tuzem-
skými pěstiteli, představuje sběr réví po řezu vinice a jeho
lisování do balíků s využitím  sběracích lisů. První z těchto
strojů se začaly objevovat ve státech jižní Evropy (Itálie,
Španělsko) na počátku 80-tých let minulého století (BAL-
SARI, SCIENZA, 2003).

V současné době nabízí tyto stroje řada výrobců např.
CAEB, LERDA, ABBRIATA, ARBOR a další. Jedná se
v zásadě o traktorové návěsné sběrací lisy, které umožňují
sběr réví a jeho svinutí do válcovitých balíků přepásaných
síťovým rukávcem. Šířka balíků je dána velikostí lisovací
komory a činí přibližně 0,6 m. Průměr balíku se může pohy-
bovat od 0,40 do 0,60 m. Hmotnost balíků činí, v závislosti
na vlhkosti réví a tlaku nastaveném v lisovací pracovní
komoře, 20–35 (45) kg.

Z konstrukčního hlediska je lis tvořen nosným rámem,
jednonápravovým podvozkem, závěsem, sběracím ústro-
jím, svinovací komorou s odklopnou zadní částí a vázacím
ústrojím. Pohon funkčních částí stroje je řešen od vývodo-
vého hřídele a hydrauliky traktoru (WALG, 2007).

Réví je z povrchu meziřadí plynule přisouváno pomocí
postranních clon nebo dvojice přihrnovacích kotoučů
s pryžovými prsty, s vertikální osou rotace, ke dvěma po-
dávacím válcům opatřeným ocelovými výběžky hvězdico-
vého tvaru. Lis může být navíc doplněn o výškově stavitel-
ný hřeben, který usnadňuje jednak nabírání réví při půd-
ních nerovnostech a současně také zamezuje vniknutí pří-
padných kamenů do lisovací komory. Podávací válce po-
souvají réví do vnitřní části svinovací komory. Ve svinova-
cí komoře je po obvodu umístěno několik rotujících, podél-
ně rýhovaných válců. Réví je uvnitř komory zpočátku for-
mováno volně, takže jádro balíku není příliš utuženo. Tepr-
ve s postupným zaplňováním prostoru komory je jádro ba-
líku obtáčeno více slisovanou vnější vrstvou réví, takže
hutnost balíku tak roste od vnitřní k vnější části. Po úplném
vyplnění komory révím dojde k jeho fixaci prostřednictvím
vázacího ústrojí a síťového rukávce. Intenzita zabalení, tj.
počet vrstev rukávce, je stavitelná. Následuje odjištění zadní
části komory a uložení balíku na povrch pozemku odkud
jsou balíky vyváženy.

Pro zvýšení výkonnosti a snížení počtu přejezdů meziřa-
dím vinice při vyvážení balíků, lze lis doplnit o sběrný koš
schopný pojmout až 6 balíků, který lze průběžně vyprazd-
ňovat na úvrati pozemku.

Lis vyžaduje agregaci s traktorem o výkonu motoru mini-
málně 15 kW. Jistou nevýhodu představuje poměrně vyso-
ká hmotnost stroje která činí cca 500 kg. K převozu lisu je
proto vhodný valník. Výkonnost stroje vyjádřená počtem
slisovaných balíků činila při sledování 45–60 balíků za ho-
dinu v závislosti na množství vyprodukovaného réví. Ploš-
ná výkonnost tedy závisí na odrůdě, typu vedení, způsobu
řezu apod.

Rozhodování o pořízení těchto lisů, však bude spojeno s
vynakládáním investic a bude  podmíněno řadou ekono-
mických ukazatelů. Nejdůležitější bude výše provozních
nákladů soupravy (traktor agregovaný s lisem), které bu-
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dou záviset na pořizovacích cenách strojů,  celkovém roč-
ním nasazení, dosahované výkonnosti, ale také na energe-
tické náročnosti této pracovní operace. Uživatelé budou
rovněž muset zvažovat možnost využití balíkovaného réví
ve vlastním podniku, případně zvažovat jejich nabídku
ostatním subjektům.

Práce se zabývá stanovením výše provozních nákladů u
lisu CAEB QUICKPOWER MP 400/S–1230. Jako podklad
pro výpočet modelových nákladů byly využity údaje zjiš-
těné při jeho sledování v provozních podmínkách. Tento
lis byl jako první svého druhu ověřován v ČR ve vinicích
firmy VERITAS Bošovice (duben 2007).

Materiál a metodika
Sledovanou soupravou byl traktor DEUTZ-FAHR Agro-

compact F 80 agregovaný s komorovým lisem CAEB QUIC-
KPOWER MP 400/S–1230. Technicko-ekonomické a explo-
atační parametry této sledované soupravy byly zjištěny
z údajů výrobců, prodejců a přímým sledováním soupravy
při předvádění a jsou uvedeny v Tab. 1.

Parametr Traktor Lis na sběr réví 

Typ stroje DEUTZ-FAHR 
 Agrocompact F 80 

CAEB QUICKPOWER  
MP 400/S – 1230 

Pořizovací cena bez DPH [Kč] 1 250 000 450 000 
Doba odepisování [roky] 5 5 
Rozsah ročního nasazení [h.r-1] 1000 100 a 200 
Průměrná výkonnost soupravy W07 [ha.h-1] 0,3–0,4–0,5 
Spotřeba paliva – nafta [l.h-1] 8,0 
Cena paliva bez DPH [Kč.l-1] 23 
Osobní náklady obsluhy [Kč.h-1] 135 
 

Tab. 1: Přehled vybraných technicko–ekonomických a exploatačních parametrů soupravy

Provozní náklady 
[Kč.ha-1] 

pro výkonnost [ha.h-1] 
Hodnocená souprava 

Provozní 
náklady 
[Kč.h-1] 

0,3 0,4 0,5 
DEUTZ-FAHR Agrocompact F 80 + CAEB 
QUICKPOWER MP 400/S – 1230 (rozsah nasazení 
100 h.r-1 odpovídá cca 40 ha ploch) 

1 584 5 280 3 960 3168 

DEUTZ-FAHR Agrocompact F 80 + CAEB 
QUICKPOWER MP 400/S – 1230 (rozsah nasazení 
200 h.r-1 odpovídá cca 80 ha ploch) 

1 212 4 040 3 030 2 424 

 

Tab. 2: Hodnoty provozních nákladů

Pro modelování nákladů bylo využito programu AGRO-
TEKIS (VÚZT), do kterého byly zadávány hodnoty ze sle-
dování.

V modelových výpočtech bylo dále uvažováno s ročním
nasazením u traktoru ve výši 1 000 h.r-1, které odpovídá
jeho využití v běžném vinohradnickému podniku. Cena
motorové nafty byla uvažována hodnotou 23 Kč za 1 litr
paliva (bez DPH). Doba odepisování byla stanovena pro

traktor i lis na stejné úrovni 5 let. Osobní náklady řidiče
byly zadávány ve výši 135 Kč.h-1. Zjištěný čas potřebný na
lisování réví z jednoho hektaru vinice činil s ohledem na
otáčení soupravy, přejezdy a ostatní ztrátové časy cca 2,0–
3,5 hodiny, což   odpovídá  směnové  výkonnosti  0,3–0,5
ha.h-1.

Výsledky a diskuse
Hodnoty provozních nákladů strojní soupravy vyjádře-

né v Kč.h-1 a v Kč.ha-1 pro rozdílnou výkonnost soupravy
sledovanou v podmínkách nasazení uvádí Tab. 2.

Z hodnot získaných při modelových výpočtech vyplý-
vá, že se provozní náklady hodnocené soupravy vyjádřené
v Kč.h-1 pohybují v závislosti na rozsahu nasazení na úrovni
1 200–1 600 Kč.h-1. S ohledem na dosahovanou výkonnost
soupravy pak lze předpokládat náklady na hektar vinice
v rozmezí 2 424–5 280 Kč.ha-1 (Graf 1).

V praxi je nutné tyto náklady ještě dále navýšit o náklady
na materiál (síťový rukávec cca 700 Kč.ha-1), a dále také o
náklady na manipulaci a odvoz balíků z vinice.

Při předpokládané průměrné produkci réví v množství 3,0
t.ha-1 by náklady na lisování  réví mohly dosahovat 1 041–
1 993 Kč.t-1. K určitému zefektivnění operace přispívají růz-
ná konstrukční řešení zásobníků nebo sběrných košů, kte-
ré lze průběžně vyprazdňovat na úvrati vinice.

Jedná se o ekonomické hodnocení soupravy, které vy-
chází z údajů zjišťovaných v podstatě při prvním ověřová-
ní této techniky v našich podmínkách.
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Graf 1: Průběh provozních nákladů sledované soupravy v závislosti na výkonnosti a rozsahu ročního nasazení

Závěr
Sledovaná souprava traktor DEUTZ-FAHR Agrocompact

F 80 agregovaný s komorovým lisem CAEB QUICKPOWER
MP 400/S–1230 dosahovala při sledování výkonnosti 0,3–
0,5 ha.h-1. Pro tyto výkonnosti byly modelovány její pro-
vozní náklady v částce 2 424–4 040 Kč.ha-1.

Po dořešení okruhu některých problémů např. manipu-
lace s balíky, doplnění provozů o kotle pro jejich spalo-
vání aj., lze očekávat i v podmínkách ČR rozšíření této
technologie zejména u větších pěstitelů s koncentrovanými
plochami. S ohledem na sílící podporu v oblasti zavedení
a využívání obnovitelných zdrojů energie, nelze výhledo-
vě  vyloučit ani dotační politiku v této oblasti, která je na
rozdíl od systému peletování a briketování spojena
s výrazně nižšími investičními i energetickými vstupy.

Balíky slisovaného réví jsou určeny pro spalování
v kotlích. Ty však musí být vybaveny s ohledem na rozmě-
ry balíků dostatečně velkými dvířky příp. speciálně uprave-
nými podavači. Účinnost spalování rovněž závisí na vlh-
kosti réví, která se běžně pohybuje v rozmezí 40–50 %. Ba-
líky je proto vhodné do doby použití skladovat ve vzduš-
ném přístřešku po dobu nejméně šesti měsíců. Za tuto dobu
vlhkost poklesne až na cca. 20–25 %. V opačném případě
se účinnost spalování snižuje a velká část  energie je vyu-
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žita na odpaření přítomné vody. Na odpaření 1 kilogramu
vody je potřebná energie v množství 0,68 kWh. U réví
s vlhkostí 20 % se výhřevnost pohybuje na úrovni 3,0–3,5
kWh.kg-1. Znamená to, že 3,3 kg réví vysušeného na vzdu-
chu odpovídá výhřevností jednomu litru topného oleje. Při
předpokládané produkci réví bezprostředně po řezu
v množství 3,0–4,0 t.ha-1 (čerstvý stav), lze po vysušení
získat přibližně 2,0–2,8 t.ha-1. Toto množství potom odpoví-
dá úspoře energie vyjádřené 600–800 litry topného oleje na
jeden hektar vinice.

Anotace
Celosvětové trendy v posledních desetiletích směřují k vývoji a ověřování nových postupů a systémů, které umožňují
využívání vhodných odpadů jako materiálových a energetických zdrojů. Výzkumná činnost Ústavu zahradnické techniky
na ZF Lednice se v této oblasti zaměřila na odpadní dřevo vznikající při řezu vinic – réví. Pro jeho zpracování existuje několik
možných řešení např. drcení, štěpkování a nověji také lisování do balíků. Předkládaný příspěvek se zabývá hodnocením lisu
pro sběr réví a výpočtem jeho provozních nákladů.
Klíčová slova: lis na réví, réva vinná, náklady, réví
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MECHANICKO-FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI A DISKRÉTNÍ MODELOVÁNÍ BIOMASY
MECHANICAL  PROPERTIES  AND  DISCRETE  MODELING  OF  BIOMASS

O. Dokoupil
VSB Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Institut dopravy

Abstract
Increasing consumption of coal and petrol, together with their limited world-wide capacities combined with the negative
impacts resulted from their burning , e.g. enviromental, political , lead to the institutional support of agricultural and
industrial technologies focused of biomass use and production. Wood waste use for producing heat energy in power plants
and households are the first applications, which can bring a substantional contribution to fullfilment of strategic goals for
the czech state in EU energy policy. Problems can arise by planing and operating the technological equipment adopted for
handling and storing of biomass. The common aspects is another type of mechanical behaviour of biomass against e.g. coal.
The causes first of all the another shape of particles, their elastic moduli, granulometry and humidity of particle ensembles
and other characteristic, which result into the different macroscopic values of e.g. angle of slope and angle of internal
friction. An approach based on measurements of macroscopic value of particle ensemble - angle of internal friction and on
microscopic simulation of the particle behaviour is presented in the paper. The mechanical characterstic of the bark and
sawdust used together with coal in power plants are presented. The distinct element method used for modeling and
simulation of particle ensembles is disucussed from the point of its applicability. The needful part of each numerical solution
shall be a review and calibration on the physical model in laboratory, or better direct on industrial equipment. The paper
summarized measurements of mechanical properties of bark and saw dust and present distinct element methods and their
applicability.

Keywords: biomass, Internal Fiction, Particulate Solids, Discrete Element Modeling, Computer Simulation

Úvod
Modelování a počítačová simulace toku partikulární hmo-
ty-biomasy

Velká část biomasy se nachází ve formě souborů makro-
skopických částic a při skladování a manipulaci s nimi na
strojním a technologickém zařízení dochází k jejich toku.
Svým charakterem tak přináleží k tzv. partikulárním látkám,
nazývaným často sypkými hmotami. Sypké materiály kte-
rých se dotýkáme každý den, když např. vezmeme do ruky
cukřenku a nebo zaboříme nohy do písku – vykazují řadu
pozoruhodných vlastností a projevů chování. Některé z
nich např.při stlačení zvětšují svůj objem ( voda odtéká
stopami zanechanými v písku ), vykazují smykovou pev-
nost díky posílení vazeb mezi částicemi ( hrady z písku ),
tvoří svahy atp. Sypké hmoty se přitom skládají z velmi
velkého počtu pevných částic a vazby mezi částicemi jsou
přitom závislé na řadě vnějších vlivů ( vlhkost, silové zatí-
žení, vibrace, elektrický náboj,..) i na řadě vlastností samot-
ných částic (tvar, velikost, drsnost, pórovitost,...). V přípa-
dě biomasy bývají vazby mezi částicemi více komplexnější
než např. u nerostných surovin, a to díky např. vlivu vlh-
kosti a teploty na procesy uvnitř biologického materiálu
vyvolávajícím značné změny objemu, tvaru a vlastností po-
vrchu částic.

Abychom mohli lépe předvídat chování sypkých hmot,

vytváříme si určité představy – modely stavby sypkých
hmot. U složitých matematických modelů je pak řešení pro-
váděno simulací na číslicových počítačích.

Materiál a metodika
Struktura sypkých hmot

Pevné částice sypkých hmot se vzájemně dotýkají. Exis-
tence kontaků omezuje volnost pohybu jednotlivých čás-
tic, t.j.jejich pohybovou autonomii, a tím podmiňuje pev-
nost a tuhost sypké hmoty. Ty tedy závisí na počtu a pev-
nosti kontaktních vazeb, které jsou důsledkem velikosti,
tvaru, drsnosti a pevnosti částic a interakce jednotlivých
fází. Tyto parametry zahrnujeme pod pojem struktura sypké
hmoty.

Struktura sypkých hmot podmiňuje jejich specifické cho-
vání oproti látkám kapalným ( stálost tvaru i při určitém
vnějším zatížení ) a oproti látkám pevným ( převaha plastic-
kého – nevratného přetvoření ) . Oba tyto jevy jsou důsled-
kem existence fenoménu vnitřního tření. Proto jsou sypké
hmoty (partikulární látky) rovněž nazývány „disipačními
systémy“. – Feda [1].

Sypké hmoty (partikulání látky) jsou disperze charakte-
ristické:
- převahou podílu pevných částic (převahou jejich vlivu

na mechanické chování )
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Obr.1 Obecné schéma modelování a počítačové simulace

- skeletem  tvořeným  kontakty mezi pevnými  částicemi
(řetězci sil mezi částicemi)

- pohybovou autonomií pevných částic (danou náhod-
ným uspořádáním částic)

- součiniteli bočního tlaku v intervalu mezi kapalinami a
pevnými látkami

- nevratným –plastickým přetvořením (dosahovaným při
toku partikulární látky)

Modely toku sypkých hmot
Zakladním mechanickým procesem sypkých hmot (parti-

kulárních látek) je tok. Z pohledu ryhlosti toku rozlišujeme
následující toky:
1. Pomalý / quasi- statický –např. při lisování, relaxaci ma-

teriálu, stabilita svahu, zatížení podloží
2. Inerciální tok – s převažujícím vlivem dynamických účin-

ků částic , vícekontaktový styk mezi částicemi
3. Kolizní tok - s převažujícím vlivem dynamických účinků

částic, binární kontakty

Fenomenologický přístup ( makro-úroveň):
Fenomenologický přístup je charakteristický pro metody

založené na mechanice kontinua a je dobře použitelný ze-
jmén a pro pomalé – quasi statické toky (tzv. kosntituční
modely sypkých hmot). Odpovídající analytické výsledky
lze dosáhnout i použitím metody kontrolního objemu a ener-
getické bilance toku pro oblast inerciálních toků sypkých
hmot. Z numerických metod je použitelná metoda koneč-
ných prvků.

Konstitučním (materiálovým) modelem rozumíme mate-
matickou závislost mezi deformací materiálu a jeho stavo-
vými veličinami. Na základě konstitučního modelu pak usu-
zujeme na budoucí chování sypké hmoty.

Stavové veličiny charakterizují stav materiálu. Jde přede-
vším o efektivní napětí „ó“, číslo pórovitosti „e“ nebo syp-
nou hmotnost ńs ,ale i další veličiny ( teplota, vlhkost, atp.).
Stavové veličiny a jejich závislosti zjišťujeme měřením –
standardními zkouškami (smykový stroj přímočarý, smyko-
vý stroj rotační, biaxiální a triaxiální zkoušky a další).

Příklad Mohr-Coulombova konstitučního modelu a jeho
kalibrace pomocí několika zkoušek na smykové stroji. je
uveden na obr.2.

Obr. 2 Toková čára pro danou sypnou hmotnost sypké
hmoty       b=konst.[2] 

Pro konstrukci tokových křivek je nutné provést měření
na standardním přímočarém nebo rotačním smykovém stroji.
Dáke jsou uvedeny příklady naměřenýchn hodnot úhlu
vnějšího tření pro kůru a piliny dle měření v Laboratoři syp-
kých hmot VŠB-TU Ostrava [4]
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Obr. 3 Toková čára pro kůru , R. Pospíšil [3 ]

Obr. 4 Toková čára pro piliny, R. Pospíšil [3 ]

Strukturní přístup ( mikro-úroveň):
U inženýrského přístupu k řešení procesů s sypkými

hmotami jako např. zhutňování , granulace, mletí, třídění,
ale i pro všechny typy toku na dopravních a manipulačních
zařízeních začíná převažovat použití numerických metod a
simulací ( viz. obr.1).

Obr. 5 Příklad modelování a optimalizace procesu mletí v troubovém mlýnu.[4]

Základní používanou metodou je metoda oddělených
prvků ( Distinct Element Method - ve zkratce DEM).

Vychází z modelu souboru ideálních koulí a modelování
různých druhů a typů kontaktů. Vlastnosti základního al-
goritmu jsou následující:
1. Spojitý stav nelze všeobecně předdefinovat, neboť zde

není jediněčný způsob jak uspořádat částice uvnitř da
ného objemu. Je tedy vytvářen proces analogický proce
su fyzikálního uspořádávání částic, dokud není dosaže
no potřebné porozity.

2. Počáteční napětí nemohou být specifikována nezávisle
od počátečního uspořádání, neboť kontaktní síly vzni
kají v závislosti na relativních polohách částic.

3. Zadání okrajových podmínek je oproti kontinuu kompli
kovanější, protože hranice neexistují na rovinných plo
chách.

4. Nastávají obtíže, pokud požadujeme, aby se chování
modelovaného tělesa (sestaveného s částicemi, mezi ni
miž jsou vazby) shodovalo s reálným tělesem testova
ným v laboratoři. Lze toho dosáhnout jen do jisté míry a
je to proces pokus-omyl, protože neexistuje úplná teorie,
jak předvídat makroskopické chování na základě mikro
skopických vlastností a geometrie. Nicméně jsou dány
návody, které by mohly napomoci procesu sbližování
modelu a reálného tělesa tvořeného částicemi (např. kte
ré faktory ovlivňují některý faktor chování a které ne). Je
nutné si uvědomit, že takové modelování je obtížné, pro
tože se pohybuje na hranicích současného poznání. Nic
méně, prováděním testů s programy simulujícími pohyby
částic, jako je metoda oddělených prvků [4] máme naději
porozumět základním mechanismům chování sypkých
hmot.
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Závěr
Pro modelování toku sypkých hmot – biomasy v oblasti

pomalých – quasi-statických toků –je využíván fenomeno-
logický přístup, jehož vstupní hodnoty vychází z měření
průběhu tokových čar na smykových strojích. Pro modelo-
vání inerciálních a rychlých – kolizních toků se prosazuje
numerické modelování metodou DEM.

Zejména při návrhu nových zařízení a nasazení nových
druhů sypkých hmot (biomasy) na upravená stávající zaří-
zení se osvědčilo modelovat danou aplikaci některou z vhod-
ných metod. Nezbytnou podmínkou řešení takových úloh
je i kalibrace počítačových modelů experimentem v labora-
torních podmínkách, nebo v provozu.
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Anotace
Zvyšující se spotřeba fosilních paliv spolu s jejich omezenými zásobami a negativními důsledky jejich spalování na životní
prostředí a strategickou závislostí na jejich zdrojích vede k institucionální podpoře zemědělských a průmyslovýchb techno-
logií zpracovávajících biomasu. Využití dřevního odpadu jeho smícháváním např. s uhlím v elektrárnách a nebo využitím pro
výrobu tepla v domácnostech může mít podstatný přínos pro plnění strategických cílů, kterými ČR naplňuje Energetickou
strategii EU. Problémy mohou nastat při návrhu a provozování zařízení pracuijícíh s biomasou –např s dřevním odpadem.
Dochází tak k rozdílnému chování při tocích těchto materiálů, které je způsobeno jiným tvarem částic, jejich modulem
pružnosti, granulometrií a dalšími charakeristikami, které vyúsťují v rozdílné makroskopické veličiny např. úhlu svahu a úhlu
vnitřníhon tření. V příspěvku jsou hodnoceny dva přístupy k modelování toku sypkých materiálů – první pro pomalé toky
založený na měření hodnot úhlu svahu a úhlu vnitřního tření a druhý spočívající v počítačové simulaci souboru částic
metodou oddělených prvků (DEM). V příspěvku jsou uvedeny tokové křivky pro dřevní odpad – kůru a piliny.
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HOSPODAŘENÍ NA PŮDĚ V HORSKÝCH A PODHORSKÝCH OBLASTECH SE
ZŘETELEM NA TRVALÉ TRAVNÍ POROSTY

SOIL   MANAGEMENT IN  MOUNTAIN AND  FOOTHILL  REGIONS  WITH  VIEW ON PERMANENT  GRASSLAND

J. Frydrych1), D. Andert2), P. Kovaříček2)
1)OSEVA PRO s.r.o. Výzkumná stanice travinářská Zubří,

2)Výzkumný ústav zemědělské techniky v.v.i., Praha

Úvod
Trvalé travní porosty zaujímají v České republice výmě-

ru 950000 ha, tj. 22,2% ze zemědělské půdy (Kohoutek, Po-
zdíšek, 2005). Poklesem stavu skotu, zejména krav, došlo ke
zhoršení stavu obhospodařování a využívání travních po-
rostů. Nepříznivě se projevuje také skutečnost, že v ČR se
cca 50% stavu skotu nachází v nížinách, kde základem krm-
né dávky skotu jsou pícniny na orné půdě,silážní kukuřice
a koncentráty.

Z dlouhodobého pohledu je pro naše zemědělce rozho-
dující vstup do EU a výše limitů a kvót, které byly
v jednáních dohodnuty. Při současné vysoké úrovni zor-
nění v ČR (72,4%) proti státům EU (průměr 54,8%) je žádou-
cí další nárůst ploch trvalých travních porostů a s tím spo-
jená nutnost jejich obhospodařování. Převážná část těchto
porostů se nachází v méně příznivých oblastech, což ovliv-
ňuje jejich produkční potenciál a určuje jejich mimoprodukč-
ní funkce v krajině (protierozní, transformační, krajinotvor-
nou včetně vlivu na biodiverzitu).

Snížení významu maximalizace výnosu a produkce umož-
ňuje zlepšení kvality píce z travních porostů.

Trvalé travní porosty představují významnou a cennou
součást krajiny ve všech evropských zemích. V průběhu
dlouhodobého přírodního, společenského a agrárního vý-
voje byly zakládány a vznikaly především v lokalitách
s obtížně skliditelnými a neskliditelnými plochami zeměděl-
ské půdy v podhorských a horských oblastech (vysoká
svažitost pozemků, nízká orniční vrstva, nebezpečí vodní a
větrné eroze), v inundačních územích a na malých a okrajo-
vých plochách nevhodných k polní výrobě. Jsou význam-
ným krajinotvorným prvkem utvářejícím kulturně-estetický
vzhled krajiny s mnohdy cennými a pro jednotlivé oblasti a

způsoby využívání charakteristickými společenstvy rost-
lin a živočichů.

Materiál a metodika
Podmínky a charakteristiky péče o trvalé travní porosty
v České republice

Trvalé travní porosty představují téměř 20 % zemědělské
půdy jsou dnes chápány spíše jako prostředek pro plnění
řady mimoprodukčních funkcí a méně již jako zdroj levné a
přirozené píce pro hospodářská zvířata. Na základě kom-
plexního hodnocení TTP ve vybraných zemědělských pod-
nicích a na základě výzkumných prací, které byly v této
oblasti prováděny je možno vyvodit několik obecných zá-
věrů v péči o trvalé travní porosty.
1. Optimální způsob využití travních porostů představuje

střídavá pastva a kosení, při kterém je dosahováno op-
timálního  botanického složení, zejména zastoupení  je-
telovin na úrovni 20-30 %.

2. Velkým  problémem  většiny TTP je zaplevelení široko-
listými šťovíky. Je to dáno zejména nerovnoměrnou ap-
likací statkových hnojiv a vznikem eutrofizovaných  míst
a velkou zásobou semen šťovíku v půdě. Jediné řešení
spočívá v několikaletém nepřetržitém hubení herbicidy,
kosením rostlin před vytvořením semen a dalších opat-
řeních.

3. Hnojení travních porostů bude v budoucnu orientová-
no na efektivní využívání statkových hnojiv a bude ome-
zováno podle § 33 odst.2 zákona č. 254/2001 Sb., které
je poplatné nitrátové směrnici EU. I u porostů nehnoje-
ných minerálními hnojivy je možno dosahovat vynikají-
cí produkce a kvality píce.

Abstract
 Grassing is significant way which affect soil management system and care about potential agricultural soil in the Czech
republic. Permanent grassland occupy area 950 thousand ha in the Czech republic, i. e. 22,2 % from total agricultural acreage.
Major part these grassland finds in less favourable regions, which affect their produce potential and determine their off -
produce function in landscape (e.g. against-erosive, transformation, landscape building including influence on biodiversi-
ty). Research Institute of Agricultural Engineering, Prague in cooperation with OSEVA PRO Ltd., Grassland Research station
at Rožnov - Zubří and Research Institute of Ameliorations and Soil Conservation Prague solve project of National Agency
for Agriculture Research no. QG60093 Soil management in mountain and foothill regions with view on permanent grassland.
Purpose of this project is suggest production system for agriculture in mountain and less favourable areas with a view to
permanent grassland. Solving of project was begun in the year 2006.

Keywords: soil, soil management, grassland, erosion, mountain and foothill regions
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4. V trvalých loukách většinou  zcela  chybí  leguminózy,
které zabezpečují zásobování porostu dusíkem a výraz-
ně zlepšují kvalitu i produkci píce.  V těchto případech
se, jeví ,jako vhodný způsob jejich zlepšení přísev, ,ať
pásový nebo povrchový přesev.

5. U podniků hospodařících v systému ekologického ze-
mědělství nastalo od 1.1.2003 problém se zajišťováním
osiva trav a jetelovin.  Od  tohoto  data nebudou moci
používat konvenčně množená osiva pro obnovy a pří-
sevy a proto budou nuceni využívat jiných pratotech-
nických opatření pro zlepšování TTP.

Výzkumný ústav zemědělské techniky Praha ve spolu-
práci s OSEVOU PRO s.r.o. výzkumnou stanicí travinářskou
Rožnov - Zubří a Výzkumným ústavem meliorací ochrany
půdy Praha řeší projekt Národní agentury pro zemědělský
výzkum č. QG60093 Hospodaření na půdě v horských a
podhorských oblastech se zřetelem na trvalé travní poros-
ty.

Účelem projektu je navrhnout produkční systémy hos-
podaření v horských a méně příznivých výrobních oblas-
tech s limitovanými možnostmi a v oblastech ochranných
pásem. Vypracovat návrhy vhodných technologických
způsobů hospodaření na půdách v těchto méně příznivých
výrobních oblastech systémů a opatření pro ekonomicky a
ekologicky přijatelné se zřetelem na uchování úrodnosti
půdy, navrhnout řešení problematiky oblastí za pomocí pro-
gramů vedoucích ke snížení zornění zemědělských půd v ČR
nebo ke snížení konvekční potravinářské produkce na těchto
půdách za předpokladu uchování úrodnosti těchto půd,
uchování venkovské krajiny a jejího osídlení a provozová-
ní ekologicky přijatelných způsobů hospodaření, navrh-
nout vzorové postupy, zásady hospodaření na těchto pů-
dách a doporučit vhodná technická opatření a zabezpečení
pro udržitelnou výrobu. Ověřit potřebné pracovní postupy
při péči o porosty a půdu v oblastech se sníženou produkcí
tak, aby nedocházelo k poškození a degradaci půdy.

Řešení projektu je směrováno do následujících oblastí:
- výzkum vlastností půdy v oblastech snížené produkce
- sledování problematiky hospodaření na půdách v hor-

ských a méně příznivých oblastech
- založení půdních měření ve zvolených lokalitách, jejich

ošetřování podle hodnocených postupů
- zjišťování fyzikálního stavu půdy laboratorními rozbo-

ry vzorků a dalším měřením
- zjišťování protierozních účinků způsobů hospodaření

na půdách
- vzorové postupy hospodaření na půdách v oblastech

se sníženou produkcí
- doporučení pro zemědělskou veřejnost a orgány státní

správy
- podmínky  limitující  ponechání  půdy  bez produkce v

oblastech se sníženou produkcí srovnatelné s předpisy
EU

Pro řešení jsou využívány 3 typy simulátorů deště, které
byly již použity při řešení minulých projektů, jsou dostateč-
ně vyzkoušeny, a proto s nimi lze dosáhnout objektivních a
zhodnotitelných výsledků. Vhodnost použití konkrétního
simulátoru deště je dána zejména sklonitostními poměry
pozemku, povrchem půdy a výškou porostu.

Výsledky a diskuse
Jedním ze způsobů péče o půdu v horských a podhor-

ských oblastech je konzervace půdy zatravněním pro pří-
padný návrat do zemědělské výrobu zpět pro produkci po-
travin

Trávy samotné, tak i jejich směsi s nejrůznějšími druhy
jetelovin splňují základní požadavky kladené na trvalý po-
kryv půdy, snížení rizika eroze, omezení druhotného zaple-
velení, zlepšení fyzikálního a chemického stavu půdy, pod-
pora biologického života v půdě a v neposlední řadě i oka-
mžitou pohotovost k převodu těchto ploch do běžné země-
dělské výroby.

Ve větší či menší míře se mohou trávy a jeteloviny podílet
na :
- krátkodobých úhorech /1 – 3/ roky
- dlouhodobém zatravnění
- vytvoření produkce zdrojů obnovitelné energie

Obr. 1: Polní simulátor deště
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V roce 2006 byl založen pokus s třemi jetelotravními směs-
mi určenými pro konzervaci půdy zatravněním na stanoviš-
ti v Zubří. Pro pokus s ošetřováním konzervované půdy
zatravněním byly vybrány 3 jetelotravní směsy ve dvou
variantách hnojení s minimální dávkou dusíku a variantou
bez hnojení. S předpokladem ošetřování konzervované
půdy ve třech variantách (sečení a odvoz hmoty, mulčová-
ní a chemické ošetření přípravkem Roundup Klasik). U všech
zkoušených směsí pro konzervaci půdy bude po jednotli-
vých variantách ošetření provedeno hodnocení stavu změny
botanické skladby porosty, zaplevelení a bude stanoven
výnos zelené hmoty suché hmoty a sušiny. Jednotlivé způ-
soby ošetření konzervované půdy budou vyhodnoceny
ekonomicky.

S ohledem na ochranu půdy před erozí bylo provedeno
měření odtoku srážkové vody na třech stanovištích v oblasti
výzkumné stanice travinářské v roce 2006.

Na základě měření přívalových srážek aplikovaných si-
mulátorem deště jsou stanoveny základní parametry, které
mají vliv na erozní procesy:
- počátek povrchového odtoku
- množství povrchového odtoku
- velikost infiltrace vody do půdy
- ztráta půdy během přívalových srážek
Tyto základní charakteristiky jsou podkladem ke stanove-
ní:
- vlivu  různého vegetačního pokryvu, způsobu zpraco-

vání  půdy  různých  postupů hospodaření na velikost
povrchového odtoku

- množství  ztráty půdy erozí ve vybraných porostech a
navržených postupech hospodaření

- hydrologických a hydraulických vlastností stanoviště
vyjádřené různými parametry
(vlhkostními charakteristikami půdy před a po zadeště-
ní,  počátkem  povrchového  odtoku, výškou a intenzi-
tou povrchového odtoku a infiltrace)

Obr. 2: Simulátor používaný ve VÚZT

Obr. 3: Přenosný simulátor deště dle Kamphorsta
Naměřené hodnoty získané v různých postupech a způ-

sobech hospodaření jsou porovnávány jak se standardem
– porosty klasicky pěstovaných zemědělských plodin
v identických morfologických, půdních a klimatických pod-
mínkách, tak v jednotlivých růstových fázích vybraných
plodin.

První měření odtoku proběhlo v roce 2006. Pro měření
byl použit přenosný simulátor deště. Pro měření bylo vy-
bráno stanoviště semenářského porostu kostřavy červené
odrůdy Valaška a trvalý travní porost v katastru obce Vidče
u Rožnova pod Radhoštěm. Tyto dvě stanoviště byly srov-
nány s úhorem neobdělanou půdou v katastru výzkumné
stanice travinářské. Již tyto první měření prokázaly zejména
pozitivní vliv zatravnění na povrchový odtok. Nejlepších
výsledků dosahoval trvalý travní porost, kde až při druhém
kropení se voda nestačila vsakovat až při druhém kropení.
Překvapením jsou poměrně malé hodnoty vsaku dosažené
u porostu monokultury kostřavy červené při prvním zadeš-
tění.
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Obr. 5: Průběh odtoku na porostu kostřavy červené(2.
kropení)
Závěr

Trvalé travní porosty zejména v horských a podhorských
oblastech svým výrazným zastoupením na zemědělské
půdě ovlivňují péči o tuto půdu a způsob hospodaření.
Produkční funkce trvalých travních porostů v minulosti jed-
noznačně byla orientovaná pro krmivářské účely zejména
výživu hospodářských zvířat (skot, ovce). V současnosti
nabývá na významu alternativní využití produkce trvalých
travních porostů zejména pro energetické využití ( spalo-
vání travní biomasy, bioplyn).  Orná půda vyřazená
z intenzivní zemědělské produkce pro krmné účely je za-
travněna a tím vhodně konzervována pro případný návrat
opět pro produkci potravin (travní biomasu z této půdy je
možno využít pro alternativní produkci). Jsou známy zejmé-
na negativní jevy vzniku tzv. spontánních úhorů a jejich
nepříznivého vlivu na péči o půdu samotnou (zaplevelení
vytrvalými plevely, nízké pH, zvýšené náklady na převod
zaplevelené půdy opět do zemědělského hospodaření, ne-
gativní estetický vliv na území krajiny biomasa plevelných

rostlin zejména pcháče, šťovíky a pýr). Výnos sušiny ple-
velných rostlin ze spontánních úhorů je velice nízký. Touto
problematikou se zabýval (Frydrych, 1998). Velice význam-
ná je mimoprodukční funkce trvalých travních porostů
v krajině ( protierozní, transformační, krajinotvornou včet-
ně vlivu na biodiverzitu). Součástí projektu je zejména vý-
zkum protierozní funkce trvalých travních porostů souvi-
sející zejména s ochranou zemědělské půdy v horských a
podhorských oblastech.

Poznámka
Příspěvek vychází z řešení výzkumného projektu NAZV č.
QG60093 „Hospodaření na půdě v horských a podhorských
oblastech se zřetelem na trvalé travní porosty“.
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Anotace
Zatravnění významným způsobem ovlivňuje systém hospodaření na půdě a péči o potenciál zemědělské půdy v České
republice. Trvalé travní porosty zaujímají v České republice výměru 950000 ha, tj. 22,2% ze zemědělské půdy . Převážná část
těchto porostů se nachází v méně příznivých oblastech, což ovlivňuje jejich produkční potenciál a určuje jejich mimopro-
dukční funkce v krajině ( protierozní, transformační, krajinotvornou včetně vlivu na biodiverzitu). Výzkumný ústav zeměděl-
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OPTIMISATION POTENTIAL OF THE SUPPLY OF CROPS AS FEEDSTOCK FOR BIOGAS
PRODUCTION

OPTIMALIZAČNÍ  POTENCIÁLY  PŘÍPRAVY  ROSTLINNÝCH  SUBSTRÁTŮ  PRO  VÝROBU  BIOPLYNU

M. Heiermann, C. Herrmann, C. Idler, V. Scholz
Leibniz Institute for Agricultural Engineering Potsdam-Bornim,

Anotace
Efektivnost přípravy substrátu (pěstování, sklizeň, konzervace a skladování) pro výrobu bioplynu je ovlivňována řadou
faktorů, které vykazují vysoký potenciál optimalizace. Vedle vlastností rostlin, které mohou být ovlivněny půdou a klimatic-
kými podmínkami, mají významný vliv na produkci bioplynu a provozní úspěch technicko-technologické faktory a zásahy
managementu. Nejdůležitější roli zaujímá správná příprava siláže rostlinné biomasy. Místa pro optimalizaci nabízejí při tvorbě
technologických postupů: sklizeň, silážní technika, použití vhodných silážních prostředků a skladování. Přitom je třeba
věnovat pozornost interakcím mezi vlivem různých parametrů na silážování a na produkci bioplynu.
První výsledky z laboratorních zkoušek ukazují, že velikost fermentačních ztrát pro vyhodnocení výtěžnosti metanu hraje
podstatnou roli. Se snižující se jakostí fermentace se zvyšují ztráty, což vede k významnému snížení potenciálu tvorby
plynu. Přísadou biologických silážních prostředků se mohly ztráty při silážování kukuřice v laboratorních zkouškách snížit
a výtěžnost metanu tím významně zvýšit. Siláže přitom často vykazují vyšší výtěžnost metanu než nesilážované materiály.
To naznačuje pozitivní vliv doby silážování na produkci bioplynu. Konzervace prostřednictvím silážování může být také
považována jako vhodný způsob přípravy substrátu pro produkci bioplynu.

Klíčová slova: bioplyn, metan, energetické plodiny, siláž

Introduction
In Germany, biomass from field crops are increasingly

used as a feedstock for agricultural biogas plants in both
mono- and co-digestion processes. This trend is enhanced
due to the Renewable Energy Sources Act that guarantees
fixed fees for electricity produced from biomass for a period
of twenty years per plant [1]. The input of so-called biogas
crops offers the opportunity to increase biogas production
and to improve the financial capability of the plant.

In agricultural biogas plants the supply chain comprises
the process steps cultivation, harvest, storage and biogas
production (Fig. 1). Focusing on the supply of feedstock
particularly biogas crops offer a great potential for optimi-
sing the process. The value of a crop as feedstock for ana-
erobic digestion depends on its yield capacity compared to
the effort for cultivation and on the quantity and the quali-
ty of the biogas produced, whereas biogas quality is main-
ly determined by methane content. From this point of view,
the most suitable plant species are those rich in easily de-
gradable carbohydrates, such as sugar and protein matter
and poor in hemicelluloses and lignin, which have a low
biodegradability [2]. Beside the genetic characteristics –
which can be modified by soil and climate conditions –
technical factors and management practise also have a con-
siderable influence on yield potentials. Since methane yi-
eld is influenced by the harvest time, cropping systems as
well as crop rotations are affected and have to be adjusted.
To enable an uninterrupted supply of crops for anaerobic
digestion, production on a continuous basis and an almost
homogeneous substrate is indispensable [3]. Focussing

on biogas production ensiling is the favourable and com-
mon method of whole crop preservation. Biomass types
show differences in fermentability due to chemical compo-
sition and structure of material which change during plant
growth [4]. Considering this aspect, harvest time also plays
a major role with regard to silage quality and maximum yield
per hectare. Consequently, selecting plant species as fe-
edstock for biogas production become a particularly im-
portant aspect.

In order to identify crop species and to establish crop
rotation systems for sustainable energy farming a compre-
hensive joint project “Development and comparison of
optimised cultivation systems for agricultural energy crop
production at different sites in Germany” [5] was initiated
by the Agency of Renewable Resources (FNR). Within the
framework of this network the impact of species and ensi-
ling process on biogas yield and methane formation is in-
vestigated. Hence, extensive laboratory work has started
to obtain coherent data on a large variety of feedstock. Our
paper will present first results of our work focusing on se-
lected parameters affecting biogas production to specify
optimisation potential along the supply chain of biogas
crops.

Materials and Methods
Substrates

Biomass for silage preparation and anaerobic digestion
was gained in crop rotation experiments which were carried
out within the framework of the comprehensive joint pro-
ject prementioned. The material was harvested at five diff-
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Fig. 1: Factors influencing the supply of crops for biogas production
 Faktory ovlivňující dodávku plodin pro výrobu bioplynu

erent sites in Germany in 2005 and 2006. Thus, cultivation
conditions (soil and climate conditions, fertilisation, phy-
tosanitary measures) varied between material of the same
plant species. Growth stage at harvest was determined ad-
ditionally according to BBCH-scale which is a system for a
uniform coding of phenologically similar growth stages of
all mono- and dicotyledonous plant species [6]. Crops exa-
mined included maize (Zea mays), forage grass (Lolium
perenne), alfalfa (Medicago sativa), forage rye and spring
rye (Secale cereale), spring barley (Hordeum vulgare), oat
(Avena sativa), triticale (X Triticosecale), forage sorghum
(Sorghum sudanense), sweet sorghum (Sorghum bicolour),
sun flower (Helianthus annuus), Jerusalem artichoke haulm
(Helianthus tuberosus) and fodder radish (Raphanus sati-
vus var. oleiformis).

Silage preparation
In order to investigate the impact of ensiling and storage

on biogas yield, freshly harvested whole crop biomass
(chopping length 4-8 mm) was ensiled (with and without
additives, respectively) in 1.5-litre laboratory silos in tripli-
cate for each variant and stored at 25°C for 90 days (maize
trial for 10, 90, 180, 365 days). Commercial additives (Tab. 1)
were obtained as fluids or freeze dried powder and applied
at recommended concentrations. Losses during ensiling

process were determined by measuring the weight diffe-
rence of the silos after preparation and before opening.
Before starting the anaerobic digestion experiments, sam-
ples of the assigned substrates were analysed for chemical
characterisation according to standard methods [7].
Batch anaerobic digestion tests

Biogas production and gas quality from both freshly
harvested and ensiled plant material was analysed in batch
anaerobic digestion tests according to German Standard
Procedure VDI 4630 [8]. Therefore 2-litre vessels were filled
with 1.5 litre inoculum and 50 g substrate. The inoculum
consisted of fermented slurry of previous batch anaerobic
digestion tests using crops as substrate.

The biogas produced was collected in scaled wet gas
meters over a defined period of 30 days and was measured
daily. Methane (CH4) and other gas components were de-
termined at least eight times during the batch fermentation
test using infrared and chemical sensors (ANSYCO).

Quantitative evaluation of the results gained in batch
anaerobic digestion tests included the following steps: stan-
dardising the volume of biogas to normal litres (lN); (dry
gas, t0=273 K, p0= 1013 hPa) and correcting the methane
and carbon dioxide content to 100% (headspace correcti-
on, VDI 4630).
All material and methods applied within this study are descri-
bed in detail by [9].
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additive active substance  effect 
MAIS KOFASIL LIQUID 
(Addcon Agrar GmbH)  

chemical additive mainly containing sodium 
bensoate and sodium propionate 

improvement of aerobic stability 

BIOSIL 
(Dr. Pieper GmbH) 

bacterial culture consisting of the 
homofermentative strains Lactobacillus 
plantarum DSM 8862 (1) and Lactobacillus 
plantarum DSM 8866 

improvement of fermentation 

BONSILAGE PLUS 
(Schaumann GmbH) 

mixture of homofermentative and 
heterofermentative lactic acid bacteria 

improvement of aerobic stability 
and fermentation 

SILASIL ENERGY 
(Lactosan GmbH) 

selected homofermentative and 
heterofermentative lactic acid bacteria strains 

effects adapted to biogas process; 
production of acetic acid 
particularly desired 

(1) DSM = German collection of microorganisms and cell cultures 
 

Tab. 1: Characterisation of applied additives preparing whole crop maize silages
 Charakteristika použitých aditiv pro přípravu siláže z celé plodiny kukuřice

Results and Discussion
Impact of ensiling process on methane yield

The ensiling process is based on lactic acid bacteria con-
verting carbohydrates into preserving organic acids under
anaerobic conditions. These organic acids are available for
methanation and to some extent they are directly cataboli-
sed by methanogenic bacteria (e.g. acetic acid). In addition
to lactic acid bacteria, other microorganisms in the fermen-
tation process compete for substrate. The activity of these
microorganisms is responsible for processes that degrade
the nutrient and energy value and increase ensiling losses.
In general, fermentation losses can be minimised by proper
ensiling but not prevented. Consequently, fermentation
losses reduce methane formation potential of harvested
biomass. The extent of fermentation losses are mainly de-
termined by plant species, DM content, growing stage, silo
type, chopping length and compaction.

Figure 2 presents the average methane yield of various
crops (222-350 lN kg-1 ODMorig) with and without fermenta-
tion losses. Methane yields considering fermentation los-
ses are based on ODM content of freshly harvested bio-
mass (ODMorig). If fermentation losses are not considered
methane yields are based on actual ODM content from en-
siled material. Due to ODM losses methane yield was redu-
ced in a range of 2-21% for crops investigated. Highest
ODM losses were measured for alfalfa/grass mixture, fora-
ge and spring rye. The latter were harvested at an early and
late date, respectively (DM < 20% and > 40%, respectively)
which both were not suitable for ensiling process. This
resulted partly in poor silage qualities via increased butyric
acid contents and mould growth. Increased losses for alfa-
lfa/grass mixture observed may be explained by enhanced
protein degradation during ensiling process. Silages inves-
tigated show relatively high NH3-N values in relation to
Ntotal measured.

For characterising the impact of ensiling process on met-
hane yield, methane formation of fresh and ensiled material

Impact of fermentation quality of silages on methane yield
In general, the fermentation quality of silages characteri-

ses successfully conservation via lactic acid fermentation
and is determined by quantified undesired intermediates.
The evaluation of fermentation quality of silages is normal-
ly applied for animal feeding according to DLG-code [11].
Therefore, contents of butyric acid and acetic acid in relati-
on to DM content and pH are summarised as criteria for
anaerobic stability and best possible preserved silages in a
points rationing scheme. Thereby, the maxima of 100 points
relates to excellent silage.

From applying the DLG-code to silages investigated, it
arises that all silages of alfalfa/grass, forage sorghum, sweet
sorghum and Jerusalem artichoke and most silages of mai-
ze resulted in very good fermentation quality. Spring rye,
fodder radish and sun flowers were partly fermented poor-
ly which may be explained by low or high DM contents
(Tab. 2). Thus, harvest time plays an important role for ana-
erobic digestion. Besides the effect on biomass yield, har-
vest time determines the amount of digestible compounds
which change during plant growth. Table 2 summarises
chemical characterisation of whole crop fodder radish sila-
ges as well as spring rye silages for evaluation of fermenta-
tion quality. Regarding silages of very good and good qua-
lity, contents of lactic acids prevail as metabolite whereas a
poor evaluation depend on increased butyric acid and ace-
tic acid contents and as a consequence to insufficient dec-
line of pH

was compared (Fig. 2). Although considering fermentation
losses the predominant number of silages was higher in
methane production than fresh material of the appendant
biomass (methane yield ratio fresh/ensiled < 1; Fig. 3).
Methane yield ratios of same plant species did not show
consistent tendency. Higher methane potentials of silages
compared to fresh material can be interpreted as the result
of partially degrading of structural polysaccharides of plant
cells during ensiling. Therefore, ensiling can be regarded
as a pre-treatment to biogas production [10].
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Tab. 2: Fermentation quality (according to DLG-code) and characterisation of whole crop silages
Kvalita fermentace (podle kódu DLG) a charakteristika siláže z celé plodiny

fermentation  n DM content pH LA AA BA alcohols 
quality  [% FM] [-] [% DM] [% DM] [% DM] [% DM] 

fodder raddish 
very good 4 13.3 3.7 10.0 2.4 0.0 0.8 
good 2 10.5 4.2 9.8 3.4 0.0 0.6 
mean 12 11.3 4.4 12.2 4.1 0.0 1.3 
poor 0 - - - - - - 
very poor 2 9.9 5.7 4.2 4.7 6.1 2.7 

spring rye 
very good 6 43.6 5.0 2.3 0.8 0.0 0.3 
good 0 - - - - - - 
mean 5 39.2 4.8 1.8 0.6 0.3 0.5 
poor 3 38.5 4.4 0.4 0.6 1.9 1.2 
very poor 1 38.4 4.3 2.2 0.9 3.1 1.8 
 

LA… lactid acid; AA… sum of acetic and propionic acid;
BA… sum of butyric-, iso-butyric-, valerian-, iso-valerian- und caproic acid;
Alcohols… sum of ethanol und propanol
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Fig. 4a: Interaction of fermentation quality and methane yield - fodder radish
Vzájemné působení kvality fermentace a výnosu metanu – krmná ředkev

In literature often the importance of good silage quality
for high biogas yields is stated. However, detailed results
focussing on impact of fermentation quality on methane
yield is still missing. Primary results are presented in Fig. 4a
for fodder radish. First, silages of poor fermentation quali-
ty show higher methane yields than silages of good quali-
ty. But considering fermentation losses, which were higher
for sub-optimal fermented silages, methane yields based
on ODMorig obviously decline with increasing fermentati-

on quality. Considering fermentation losses determined
methane yields of very poor silages were about 13% lower
than for silages of very good quality. Silages of spring rye
with different fermentation quality show similar results (Fig.
4b).
Impact of storage period on methane yield

How does the storage time of ensiled material effect gas
yield? In order to answer this question whole crop maize
silages and fodder rye silages were stored over a period of
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Vzájemné působení kvality fermentace a výnosu metanu – jarní žito

Tab. 3: Characterisation of whole crop silages stored for different periods in lab silos
Charakteristika siláže z celé plodiny, skladování v určitém časovém období v lab. silech

Storage  n DM content pH LA AA BA alcohols 
  [% FM] [-] [% DM] [% DM] [% DM] [% DM] 

maize 
  10 days 3 15.3 3.5 9.3 1.6 0.0 0.1 
  90 days 3 15.2 3.3 7.3 2.7 0.1 0.4 
180 days 3 14.8 3.8 8.2 4.7 0.0 0.6 
365 days 3 14.4 3.6 6.9 5.9 0.4 1.7 

fodder rye 
  10 days 3 24.3 4.0 7.0 1.5 0.0 0.6 
  90 days 3 23.5 4.2 7.4 2.3 0.0 0.5 
180 days 3 23.3 4.5 3.2 4.6 0.0 1.6 
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10 to 365 days. Determined chemical parameters for several
storage times are presented in Tab. 3. All maize silages de-
pict high lactic acid contents resulting in low pH-values.
With increasing storage time contents of acetic acid, etha-
nol and propanol show an increase while lactic acid con-
tents decline. In the same time fermentation losses of maize
increase up to 11% after 365 days and for fodder rye up to
10% after 180 days, respectively

For silages investigated no reduction of methane yield
during a storage period up to one year is observable
(Fig. 5a, 5b). Despite higher losses fodder rye show a mi-
nor increase of methane yields with increasing storage time.
This clearly indicates disintegration processes in preser-
ved plant matter. Methane contents in biogas from ensiled
material are about 1-2% higher than determined methane
contents in non-ensiled material (0 days storage period).
The fact that hydrolysis associated with CO2-production
already occurs during ensiling process may be the reason
for increased methane contents in the biogas produced
[12].

Impact of additives on methane yield
In general additives are used to influence fermentation

progress to ensure and/or to improve fermentation quality.
Within our study one chemical and three biological additi-
ves were applied in maize silages to investigate the possi-
ble impact of additives on biogas yield and quality.

The maize silages without additives show relatively low
lactic acid contents and a butyric acid content of 1.1%.
Hence, all silages prepared with additives are free of buty-
ric acid. The application of SILASIL ENERGY which conta-
ins homo- and heterofermentative lactic acid bacteria indu-

ced acetic acid production associated with low lactic acid
contents in maize silages.

Determined ODM losses were very low for all variants
treated with biological additives. For samples without ad-
ditives ODM losses show 4.1% and silages treated with
MAIS KOFASIL 4.6%, respectively. The application of ad-
ditives enhanced methane yields from maize silages (Fig. 6).
Highest methane yields were obtained applying the additi-
ve SILASIL ENERGY which is especially designed for pre-
serving biogas crops.

Conclusion
The efficiency of feedstock supply (cultivation, harvest,

preservation and storage) for biogas production is influen-
ced by various factors which show high optimisation po-
tential. Apart from crop properties which can be modified
by soil and climate conditions also procedural factors and
management measures have a significant effect on yield
potential and profit. In this context, proper ensiling of crop
biomass plays a key role.

Since the different effects of changes in chemical compo-
sition, losses during ensiling and degrading of structural
material interfere, the impact of ensiling process and stora-
ge is very complex and difficult to evaluate. Research on
preservation and storage of crops as feedstock for anaero-
bic digestion is still at the emerging stage.

First results of laboratory tests indicate that fermentati-
on losses play a major role when determining methane yi-
elds. With decreasing fermentation quality losses are in-
creasing which leads to a clear reduction of gas formation
potential. Investigated biological additives resulted in re-
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Tab. 4: Characterisation of whole crop maize silages treated with additives (90 d)
Charakteristika siláží z celé plodiny kukuřice, ošetřené aditivy (90 dní)

Additives n 
DM 

content pH LA AA BA alcohols 
  [% FM] [-] [% DM] [% DM] [% DM] [% DM] 
No Additive 3 35.0 3.6 2.7 1.1 1.1 1.3 
MAIS KOFASIL 3 34.2 3.5 2.8 3.3 0.0 1.2 
BIOSIL 3 36.4 3.3 4.8 0.5 0.0 1.1 
BON SILAGE + 3 34.9 3.6 2.8 0.3 0.0 0.0 
SILASIL ENERGY 3 36.5 3.9 0.8 3.7 0.0 1.3 
 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

no additive MAIS KOFASIL BIOSIL BON SILAGE + SILASIL ENERGY

silage additive

m
et

ha
ne

 y
ie

ld
 [l

N
*k

g-1
 O

D
M

]

methane yield [lN*kg-1 ODMorig] methane yield losses (ensiling)
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Vliv aditiv na výnos metanu ze siláže z celé plodiny kukuřice při uvážení fermentačních ztrát (lab. silo; 90 dní; n=2)

duced fermentation losses, improved maize silage quality
and affected the methane yield positively. Silages prepared
often show a higher methane yield than fresh matter inves-
tigated. This effect can be interpreted as the result of par-
tial degradation of structural constituents of plant matter
which is enhanced by longer storage periods. Hence, pre-
servation via preparing silages can be considered as
pre-treatment for substrates dedicated as feedstock for bi-
ogas production. Potential for future developments to in-
crease gas yield lies in storage techniques and innovative
additives considering strictly the feedstock requirements
for anaerobic digestion.
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Abstract
The efficiency of feedstock supply (cultivation, harvest, preservation and storage) for biogas production is influenced by
various factors which show high optimisation potential. Apart from crop properties which can be modified by soil and
climate conditions also procedural factors and management measures have a significant effect on yield potential and profit.
In this context, proper ensiling of crop biomass plays a key role. Hence, initial points for optimisation are harvest, ensilage
techniques, utilisation of suitable silage additives and storage. One also has to consider interactions between parameters
affecting ensiling and biogas production.
First results of laboratory tests indicate that fermentation losses play a major role when determining methane yields. With
decreasing fermentation quality losses are increasing which leads to a clear reduction of gas formation potential. Investiga-
ted biological additives resulted in reduced fermentation losses and improved maize silage quality and affected the methane
yield positively. Silages often show a higher methane yield than fresh matter investigated. This effect can be interpreted as
the result of partial degradation of structural constituents of plant matter which is enhanced by longer storage periods.
Hence, preservation via preparing silages can be considered as pre-treatment for substrates dedicated as feedstock for
biogas production.
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ÚSPORA VODY, ENERGIE A NÁKLADOV PRI ZAVEDENÍ PRECÍZNEHO
ZAVLAŽOVANIA

WATER, ENERGY AND COSTS SAVINGS FROM PRECISION IRRIGATION

J. Jobbágy, J. Simoník
SPU Nitra

Abstract
Precision agriculture is based on information technologies utilization, which enables more effective resources use and so it
is possible to decrease plant production costs. Measurements were realized in Agricultural firm Agrocoop, a.s. Imeľ.
Agricultural farm focuses on potatoes growing on the area 250 ha. The area of array was 62.5 ha. Thirty monitoring points
were allocated on the array. Irrigation batch was in the range from 0 to 40 mm for concrete term of moisture content
allocation. Six irrigation batches were applied precise on the first array during whole vegetal period. Compared with conven-
tional water application, were achieved on the array savings of water 863 m3.ha-1 by precision irrigation. Electric energy
saving was on the array 354.04 kWh.ha-1. Saving of cost items was on the array 409.66 Sk.ha-1. From this viewpoint it is an
effective system of precision agriculture, although the purchase and the implementation of this new technology and
software equipment needs at first high financial cost. Also it is necessary to obtain high level of knowledge and operator
abilities to operate agricultural machinery.

Keywords: precision farming, irrigation, costs, potatoes

 

Obr. 1  Mobilná kvapková závlaha na  
pivotovom zavlažovači pri zavlažovaní 
zemiakov (Derbala, Sourell, 2002, s.121) 

Úvod
Pod závlahou v poľnohospodárstve rozumieme melio-

račné opatrenie, ktorým sa uskutočňuje navlaženie pôdy,
porastu, alebo prízemnej vrstvy vzduchu, aby sa dosiahla
optimalizácia produkčného systému pri získaní vysokých a
stálych hektárových úrod v rastlinnej výrobe (Baker, Simo-
ník, 1989).

Meteorologické faktory podstatne ovplyvňujú teplotu a
obsah vody v pôde a hydrotermické pomery v poľnohos-
podárskej sústave. Z uvedeného poznania vychádzajú
metódy stanovenia a riadenia závlahových režimov (Rehák
a kol., 2002).

Rozdiel medzi konvenčným a presným poľnohospodár-
stvom, ako ho definujú Nozdrovický – Rataj – Mihaľ
(1997), spočíva v tom, že konvenčné poľnohospodárstvo
sa opiera o predpoklad, že pole po celej svojej ploche pred-
stavuje uniformné a homogénne prostredie, takže priemy-
selné hnojivá, chemické prostriedky a osivo sú dávkované
jednotne po celej ploche, pričom presné poľnohospodár-
stvo zohľadňuje skutočnosť, že pole ako celok, ako aj pôda
svojimi vlastnosťami, zásobami živín, vlhkosťou a pod.

Presné zavlažovanie ako aspekt presného poľnohospo-
dárstva je práve na začiatku skúmania a predstavuje apli-
kovanie vody na  presnom mieste a s presnou dávkou. Po-
užívanie presného poľnohospodárstva pre manažment zá-
vlah je stále v stave vývoja a potrebuje rozsiahly výskum
a experimentálnu prácu na vymedzenie jeho uskutočniteľ-
nosti a aplikovateľnosti (Sourell, Al-Karadsheh, 2003).

V ročnej správe Jahresbericht (Sourell, Derbala, 2001) sa
uvádza, že aj v Nemecku sa stále častejšie nasadzujú pivo-
tové, alebo lineárne zavlažovacie stroje. V uvedenom inšti-
túte overovali možnosť využiť výhody kvapkovej závlahy

(nižší prevádzkový tlak a dobré rozdelenie vody)
s výhodami pivotového alebo lineárneho zavlažovacieho
stroja. Sledovali vplyv kapitálových nákladov v závislosti
od potreby pracovného času.

Boli porovnávané tri spôsoby (pivotové zavlažovanie,
stacionárne kvapkové zavlažovanie a mobilné kvapkové
zavlažovanie). Zavlažené plochy mali výmeru okolo 57,6 ha.
Najvyššie náklady počas závlahovej sezóny pripadli na sta-
cionárne kvapkové zavlažovanie - 911 euro.ha-1. Najmenšie
celkové náklady pripadli na pivotové zavlažovanie - 191
euro.ha-1. Medzi týmito extrémami bolo mobilné kvapkové
zavlažovanie s nákladmi 267 euro.ha-1.

Náklady na uvedené spôsoby sa môžu výrazne znížiť pri
možnosti dvoch vegetačných období za rok, napr. v Egypte.



52

Zemědělská   technika  a  biomasa  2007

V tomto prípade celkové náklady stacionárneho kvapko-
vého zavlažovania sú 588 euro.ha-1, pivotového zavlažova-
nia 110 euro.ha-1 a mobilného kvapkového zavlažovania 149
euro.ha-1 (Debrala, Sourell, 2002, s.121).

Cieľom príspevku je stanoviť úsporu vody, elektrickej
energie a nákladov súvisiacich zo zavedením presného
poľnohospodárstva do podniku.

Vlhkosť pôdy na pozemku, rok 2004 Štatistická hodnota 25.5. 9.6. 23.6. 8.7. 21.7. 11.8. 
Stredná hodnota 11,00 12,16 13,65 11,40 11,39 11,95 

Rozdiel max - min 10,76 14,38 10,43 13,88 14,35 10,73 
Minimum 5,08 4,41 8,06 5,26 4,48 6,58 
Maximum 15,84 18,79 18,50 19,14 18,83 17,31 

Počet 30,00 30,00 30,00 28,00 26,00 23,00 
Variačný koeficient, % 24,02 25,62 16,39 33,70 38,41 23,71 
 

Tab. 1: Štatistické zhodnotenie výsledkov vlhkosti pôdy

 

Obr.2: Mapy variability vlhkosti pôdy v jednotlivých termínoch merania

Materiál a metódy
Zvolil sa poľnohospodársky podnik Agrocoop a.s. Imeľ.

Celé územie poľnohospodárskeho podniku zaberá praktic-
ky súvislý celok v juhozápadnej nížine. Terén územia poľ-
nohospodárskeho podniku je rovinný, so svahovitosťou
v rozmedzí 0 - 2°.

Sú to hlinito-piesočnaté až hlinité pôdy so striedaním zr-
nitosti v horizontoch pôdneho profilu. Obsah humusu v
ornici je 1,3-3 %. Pôdna reakcia v ornici je pH 7,1-7,6.

Zrážkovo možno územie zaradiť do aridnej, silne suchej
oblasti s priemerným dlhodobým ročným úhrnom zrážok
547 mm (za obdobie 1951-1980), pričom zrážky sú nerovno-
merne rozložené (Zborník prác SHMÚ, 1991).

Prvý vybraný  pozemok  je zaradený do BPEJ 04003 Čer-

nozem, pôda stredná  pH 7,78 silne alkalická. Rozloha tohto
pozemku bola 62,5 ha. Na pozemku boli pestované zemiaky.
Počet monitorovacích bodov bol 30.

Na pozemku sa zisťovala vlhkosť pôdy v stanovený ter-
mínoch merania (obr.2). Štatistické zhodnotenie sa uviedlo
v tabuľke 1.

Tieto mapy sa použijú ako vstupy pre stanovenie závla-
hových dávok. Realizácia závlahy sa bude uskutočňovať
pomocou pásových zavlažovačov rozmiestnených na po-
zemku. Na mape budú vyznačené zóny. Pri realizácií závla-
hy však bude potrebné vziať do úvahy:
• možnosť pripojenia zavlažovača na prívod vody,
• možnosť postavenia zavlažovača (zavlažovačov),
• počet zavlažovačov, ktoré môžu naraz zavlažovať,
• šírka pracovného záberu postrekovača.

Pre stanovenie závlahovej dávky sa použije metodika podľa
normy ON 83 0635.

Pri zemiakoch sa bude zavlažovať do hĺbky 40 cm. Pre
nás bude dôležitý hydrolimit Zmin, ktorý sa mení v závislosti
od rastovej fázy zemiakov. Na základe získaných výsled-
kov (mapy vlhkosti a hodnoty hydrolimitov) sa vytvoria
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aplikačné mapy. Pri poklese vlhkosti pod Zmin by sa malo
začať zavlažovať maximálne do hodnoty hydrolimitu PVK.

Pri stanovovaní prevádzkových nákladov bude použitý
algoritmus podľa Rataja (2005).

Pri výpočtoch sa bude uvažovať so zmenami vstupných
parametrov, ktoré súvisia s veľkosťou pozemku a daným
rokom uskutočnenia experimentu. Medzi tieto parametre
patria:
 rozloha pozemku (počet zavlažovačov),
 potrebné množstvo vody (závlahové množstvo),
 poistenie traktora,
 cena nafty,
 cena elektrickej energie,
 cena vody,
 a hodinová mzda závlahára a traktoristu.

Celkové ročné náklady na zavlažovanie bez nákladov na
vodu budú:

rNm C = rNm T  + rNm Z (1)
kde:

rNm C – celkové ročné náklady na zavlažovanie,
   Sk.rok-1

rNm T – priame ročné náklady traktora,  Sk.rok-1

rNm Z – priame ročné náklady zavlažovačov (podľa
   počtu na daný rok), Sk.rok-1

Voda na zavlažovanie v zmysle zákone nie je spoplatňo-
vaná. Spoplatňovaná je cena služieb za dodávku vody.
V našom prípade mal podnikateľský subjekt vlastné stud-
ne a čerpadlá, vznikli tak náklady na elektrickú energiu  a aj
náklady na vodu. Náklady sa vypočítajú pre prípad, že pod-
nik nedostal dotácie na vodu.

Pri variabilnom zavlažovaní sa ešte hodnota nákladov na
živú prácu pri zavlažovači zvýši o hodnotu nákladov na
pracovníka, ktorý bude mať na starosti zmenu závlahovej
dávky pri každom zavlažovači.

Ročné náklady na zmenu závlahovej dávky (rNzm) pri va-
riabilnom zavlažovaní (vzťah platí, ak prácu vykonáva je-
den pracovník):

rNzm =  hNzp . 1,352. rWzm (2)
kde:

hNzp – hodinová mzda pracovníka určeného
    na zabezpečenie zmeny, Sk.h-1

1,352 – koeficient výšky odvodov poistného
rWzm – súhrnný čas všetkých zmien závlaho-

    vých dávok, h.rok-1

Čas potrebný na zmenu dávky zavlažovania bude závisi-
eť od:
 veľkosti pozemku (počet zavlažovačov),
 času potrebného na jednu zmenu,
 času potrebného na presun medzi zavlažovačmi,
 počtu zmien za celé závlahové obdobie na všetkých

použitých zavlažovacích zariadeniach.

Oproti precíznemu zavlažovaniu sa pri konvenčnom spô-
sobe zavlažovania zmenia celkové náklady. Zmenia sa tieto
položky:
- variabilné náklady na zavlažovače (zmena ročného vyu-

žitia elektromotora s čerpadlom, náklady na zmenu závla-
hovej dávky sa neuvažujú)

- náklady na vodu (spotrebované množstvo vody).

Výsledky a diskusia
Výsledné mapy závlahových dávok sa zobrazili na obr.3.

Z obrázkov je jasné kde, kedy a koľko sa aplikovalo závla-
hovej vody. K uskutočneniu závlahy však treba zabezpe-
čiť prívod vody. Podnik disponoval vlastným zdrojom vody.
Ten sa uskutočnil pomocou čerpacích staníc (obr.4). Na
týchto staniciach sa nachádzal elektromotor s čerpadlom.
Ako vyplýva z obr.4, na pozemku boli tri čerpacie stanice –
studne. Čerpacia stanica č. tri bola nefunkčná. To znamená,
že zavlažovače sa museli napájať z čerpacích staníc č. 1 a 2.
Ďalší problém bol v tom, že naraz mohli byť na jednu čerpa-
ciu stanicu napojené len 3 zavlažovače pre dosiahnutie
požadovaného prietoku, pretože ten bol limitovaný. Použi-
tý elektromotor mal výkon 35 kW. Ním poháňané čerpadlo
malo objemovú výkonnosť 80 m3.h-1. Podľa tabuľkovo udá-
vaných hodnôt od firmy Bauer pre zavlažovač (výkonové
parametre) sa pri použití priemeru dýzy 20,0 mm,  a tlaku na
dýze 0,3 MPa určila spotreba vody 26,6 m3.h-1. To znamená,
že súčasne mohlo pracovať maximálne šesť zavlažovačov.

Na obr. 4 sa znázornilo možné umiestnenie zavlažovačov
a dráhy pre pohyb koncového postrekovača. Rozstup medzi
susednými dráhami bol 60 m. Ďalej sa znázornilo číselné
postavenie zavlažovačov. Vzdialenosť medzi postaveniami
zavlažovačov 1 a 10 bola 590 m (290 + 300). Medzi postave-
niami zavlažovačov 1 a 20 bola dĺžka 620 m (310 + 310).
Maximálny počet pozícií pre pásové zavlažovače bol 27.
Z týchto 27 pozícií bolo pre zavlažovanie celého pozemku
potrebných 24, a to (1-15, 19-27). Pozície 16,17 a 18 sa nepo-
užili.

Na obr. 5 je vidieť pripojenie zavlažovača Rainstar 90/300
na hydrant. Na obr. 5 je zobrazený aj panel pre ovládanie
zavlažovača (ECOSTAR 4000S).

Pri určovaní závlahovej dávky sa vychádzalo
z vlhkostnej mapy a stanovených hydrolimitov. Zavlažo-
vať sa začalo na miestach, kde to bolo najviac potrebné –
miesta s najnižším obsahom vlhkostí. Tabuľková šírka za-
vlaženého pásu bola 67 m.

Prvá závlahová dávka sa pohybovala v rozmedzí 0 – 35
mm v závislosti od  konkrétnej vlhkosti pôdy.. Táto závla-
hová dávka sa aplikovala cca na plochu 54,51 ha (87,22 % z
 plochy). Pri nastavení zavlažovača podľa tabuľky udáva-
nej výrobcom pri priemere dýzy 20 mm, tabuľkovej hodno-
ty tlaku na dýze 0,3 MPa  sa nastavili nasledovné ostatné
parametre:
• Pre 35 mm – vstupný tlak 0,46 MPa – rýchlosť navíjania

11 m. h-1
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Obr.3: Mapy závlahových dávok

Obr.4: Prívod vody a postavenie zavlažovačov
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• Pre 25 mm – vstupný tlak 0,47 MPa – rýchlosť navíjania
16 m. h-1

• Pre 15 mm – vstupný tlak 0,48 MPa – rýchlosť navíjania
26 m. h-1

V oblasti najtmavšej farby na mape závlahovej dávky sa
aplikovala závlahová dávka 35 mm a to na rozlohe pozemku
9,28 ha. V oblasti najbledšej sa neaplikovala žiadna dávka
(rozloha 8,19 ha). Medzi týmito oblasťami sa nachádzala
ešte závlahová dávka 25 mm (na ploche 20,16 ha) a 15 mm
(na ploche 25,1 ha). Pretože použité zavlažovače nie sú vy-
bavené  palubným počítačom umožňujúcim automatickú
zmenu závlahovej dávky, bolo treba zostrojiť tabuľky plá-
nu aplikovania závlah.

Z pohľadu presnosti aplikácie rozoznávame dva základ-
né spôsoby aplikácie závlahovej dávky:
· aplikovanie zavlažovania s uniformnou dávkou na celom

pozemku,
· aplikovanie zavlažovania s variabilnou dávkou na celom

pozemku.
Spôsob aplikácie zavlažovania významne ovplyvňuje

veľkosť vynaložených nákladov. Pri realizácii precízneho
zavlažovania bolo možné použiť len techniku, ktorú mal
podnik k dispozícií a to: traktor 72 11 a pásové zavlažovače
Bauer 90/300 so základným palubným počítačom.

Výpočet ročných nákladov sa uskutočnil podľa metodi-
ky. Výsledky sa uviedli v tabuľke 2.

Pri uniformnej závlahovej dávke sa plánovalo závlahové
množstvo, v závislosti od pestovanej odrody zemiakov.
Spotreba vody na sledovanom pozemku by činila 1780
m3.ha-1. Pri aplikovaní takéhoto závlahového množstva vody
(111250 m3), vychádza plánovaná spotreba 54276,6 kWh
elektrickej energie (868,4 kWh.ha-1). V rámci experimentu,
pri precíznom aplikovaní závlahovej vody sa spotrebovalo
917 m3.ha-1 vody. Spotreba elektrickej energie na pohon
čerpadla bola 514,36 kWh.ha-1. Úspora vody činila  863
m3.ha-1 (1780-917).  Úspora  elektrickej     energie  bola
354,04 kWh.ha-1. Tieto výsledky sa dosiahli na pozemku
o rozlohe 62,5 ha. Celkové náklady na uskutočnenie pre-
cíznej závlahy boli 116344,88 Sk.rok-1 (bez dotácií na elek-
trickú energiu, bez nákladov na vodu, tabuľka 2). Jednot-
kové náklady boli 310,25 Sk.ha-1. Náklady na spotrebovanú

 

Obr. 5: Pripojenie zavlažovača
vodu boli 114601,31 Sk.rok-1 (bez dotácií na spotrebovanú
vodu). Jednotkové náklady na vodu boli  305,60 Sk.ha-1.
Celkové jednotkové náklady (voda + závlaha) teda boli
615,85 Sk.ha-1. Celkové jednotkové náklady pri uniformnej
závlahovej dávke v sledovanom podnikateľskom podniku
by teda boli 1025,51 Sk.ha-1, rozdiel v prospech precízneho
zavlažovania  bol 409,66 Sk.ha-1.

Záver
Z výsledkov vyplýva, že rozloha pozemku bola 62,5 ha.

Na pozemku sa pestovali zemiaky. Počas celého obdobia
pestovania plodiny sa použilo šesť závlahových dávok.
Pri precíznom zavlažovaní sa spotrebovalo 917 m3.ha-1 vody.
Spotreba elektrickej energie na pohon čerpadla bola 514,36
kWh.ha-1. Avšak pri konvenčnom zavlažovaní by spotreba
vody na sledovanom pozemku činila 1780 m3.ha-1. Spotreba
elektrickej energie by bola 868,4 kWh.ha-1. Úspora vody
činila 863 m3.ha-1 (1780-917). Úspora elektrickej energie bola
354,04 kWh.ha-1 (868,4 – 514,36). Pri variabilnom zavlažova-
ní celkové jednotkové náklady na zavlažovanie činili 615,85
Sk.ha-1. Pri konvenčnom zavlažovaní však boli tieto nákla-
dy vyššie a to 1025,51 Sk.ha-1. Úspora nákladových polo-
žiek teda bola 409,66 Sk.ha
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Hodnota 
Označenie Položka Konštantná 

závlahová  dávka 
Variabilná 
závlahová dávka 

Ročné náklady 
rNk T Konštantné ročné náklady traktora 3564,00 Sk.rok-1 3564,00 Sk.rok-1 
rNk Z Konštantné ročné náklady zavlažovačov 11839,62 Sk.rok-1 11839,62 Sk.rok-1 
rNv T Variabilné ročné náklady traktora 12836,65 Sk.rok-1 12836,65 Sk.rok-1 
rNv Z Variabilné ročné náklady zavlažovačov 131327,75 Sk.rok-1 88104,61 Sk.rok-1 
rNm T Priame ročné náklady traktora 16400,65 Sk.rok-1 16400,65 Sk.rok-1 
rNm Z Priame ročné náklady zavlažovačov 143167,37 Sk.rok-1 99944,23 Sk.rok-1 
rNm C Celkové ročné náklady na zavlažovanie 159568,02 Sk.rok-1 116344,88 Sk.rok-1 
rNe V Ročné náklady na vodu pri zavlažovaní 225000,00 Sk.rok-1 114601,31 Sk.rok-1 

Náklady jednotkové 
jNk T Konštantné jednotkové náklady traktora 9,50 Sk.ha-1 9,50 Sk.ha-1 
jNk Z Konštantné jednotkové náklady zavlaž. 31,57 Sk.ha-1 31,57 Sk.ha-1 
jNv T Variabilné jednotkové náklady traktora 34,23 Sk.ha-1 34,23 Sk.ha-1 
jNv Z Variabilné jednotkové náklady zavlaž. 350,21 Sk.ha-1 234,95 Sk.ha-1 
jNm T Priame jednotkové náklady traktora 43,74 Sk.ha-1 43,74 Sk.ha-1 
jNm Z Priame jednotkové náklady zavlažovačov 381,78 Sk.ha-1 266,52 Sk.ha-1 
jNm C Celkové jednotkové náklady na zavlažovanie 425,51 Sk.ha-1 310,25 Sk.ha-1 
jNe V Jednotkové náklady na vodu pri zavlažovaní 600,00 Sk.ha-1 305,60 Sk.ha-1 

 

Tab. 2: Náklady pri konštantnej a variabilnej závlahovej dávke
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Anotacia
Presné poľnohospodárstvo je založené na využívaní informačných technológií, ktoré umožňujú efektívnejšie nakladať so
zdrojmi a teda umožňujú znižovanie nákladov v procesoch rastlinnej produkcie. Merania sa uskutočnili na poľnohospodár-
skom podniku Agrocoop, a.s. Imeľ. Poľnohospodársky podnik pestuje zemiaky na rozlohe 250 ha. Rozloha pozemku bola
62,5 ha. Na pozemku sa stanovilo 30 monitorovacích bodov. Závlahová dávka sa pohybovala od 0 do 40 mm pre konkrétny
termín stanovenia vlhkostí. Počas celého vegetačného obdobia sa aplikovalo precízne na prvom pozemku šesť závlaho-
vých dávok. V porovnaní s konvenčným aplikovaním vody sa pri precíznom zavlažovaní dosiahli na pozemku úspory vody
863 m3.ha-1. Úspora elektrickej energie činila na pozemku 354,04 kWh.ha-1. Úspora nákladových položiek bola na pozemku
409,66 Sk.ha-1. Z tohto hľadiska sa jedná o plne efektívny systém presného poľnohospodárstva, aj keď zaobstaranie a
zavedenie novej techniky a aj softvérového vybavenia vyžaduje spočiatku vynaloženie dosť značných finančných nákla-
dov. Tiež sú kladené vyššie nároky na vzdelanie a zručnosť operátorov, ktorí obsluhujú poľnohospodársku techniku.
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VYUŽITÍ  FERMENTAČNÍCH  ZBYTKŮ  JAKO  PALIVA
APPLICATION  OF  FERMENTED  REMAINDERS  AS  FUEL

J. Kára1), R. Koutný1), J. Kouďa2)
1) Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i. Praha,

2) Sdružení IDEÁL

Abstract
 At present time begins processing of various BDW (biologically degradable wastes) together with slurry, i.e. by-
products of animal origin, food production waste and shopping centres chains including product and by-products of
crop production (biomass) in individual biogas plants in the Czech Republic. Also biogas plants projects for crop,
particularly maize biomass are under development. This causes increased rates of fermented substance from the
biogas process. The fermented substance is currently applied as a fertilizer in crop production or after separation its
solid fraction for comport production. Particularly on large farms for pigs breeding and fattening the fermented
substance application represents a serious problem. The same problem could generate for slurry at the enterprise
without biogas plant. Recently increases pressure for application of alternative fuels production from renewable
resources. One of this resources is a wooden waste from feeling, furniture production or from plantations of rapid
growing wooden species. Utilized also can be the grain crops straw and energy herbs. First measurement of mechani-
cal – physical as well as heating properties are hopefull as these composite fuels regards.

Keywords: processing of various BDW (biologically degradable wastes), production of alternative fuels from
renewable resources

Úvod
V současné době se začínají na jednotlivých bioplyno-

vých stanicích (BPS) v ČR, zpracovávajících kejdu hospo-
dářských zvířat, zpracovávat spolu s kejdou i různé BRO a
to jednak vedlejší produkty živočišného původu, odpady
z potravinářských výrob a prodejních řetězců včetně pro-
duktů a vedlejších produktů rostlinné výroby (biomasy).
Rozbíhají se i projekty bioplynových stanic na kukuřičnou
biomasu. Tím narůstá množství digestátu z bioplynového
procesu. Digestát se v současné době uplatňuje jako hno-
jivo v rostlinné výrobě (RV), popř. po separaci jeho tuhá
složka k výrobě kompostů. Především u velkých farem pro
odchov a výkrm prasat, které nemají vlastní RV, je problém
s uplatněním, popř. s likvidací digestátu. Stejný problém
může vznikat i u podniku, který nemá bioplynovou stanici
s pouhou kejdou. V poslední době se v EU zvyšuje tlak na
uplatňování výroby alternativních paliv z obnovitelných
zdrojů. Možným způsobem zpracování digestátu je separa-
ce a usušení tuhého podílu s následným využitím pro vý-
robu tuhých alternativních paliv. Separát se může pro výro-
bu tuhých paliv vhodně kombinovat s dalšími druhy bio-
masy. Může to být dřevní odpad z lesní těžby, nebo dřevní
hmota  z plantáží  rychle  rostoucích  dřevin,  odpady
z dřevařských a nábytkářských provozů,  seno, sláma, či
jiné záměrně pěstované energetické plodiny.
K dispozici jsme měli vzorky separované vepřové kejdy

ze školního statku ČZU Praha v Červeném Újezdě, dřevěné
piliny, luční seno a topolovou štěpku. V omezeném množ-
ství byl k dispozici i separát z bioplynové stanice na kuku-
řici v Utzenaichu (Rakousko).

Materiál a metody
Po nadrcení a přípravě jednotlivých komponentů byly

nalisovány vzorky briket ze  separátu z vepřové kejdy, směsi
separátu z vepřové kejdy s dřevěnými pilinami a jako eta-
lon byly použity brikety pouze z dřevěných pilin. Vzorků s
přídavkem lučního sena a topolové štěpky nebylo možné
vyrobit dostatečné množství pro spalovací zkoušky.

Obr. 1: Briketovací lis HLS 50
U všech vzorků byly stanoveny vlhkosti vstupních kom-

ponentů  a  výsledné  vlhkosti  hotových  briket.  U vzorků
briket různého složení byly stanoveny výhřevnost a emis-
ní parametry při spalování. Při spalování se měřila ve spali-
nách koncentrace CO, CO2, NOx, SO2, O2  a přebytek vzdu-
chu. Provozní zkoušky proběhly podle ČSN EN 13229 „Ve-
stavné  spotřebiče  k vytápění  a  krbové  vložky  na  pevná
paliva – Požadavky a zkušební metody“. Protože bylo zkou-
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Obr.2: Drtič zahradního odpadu Viking GE 220

šeno topné zařízení s uzavíratelným ohništěm, hodnoty tahu
komína v závislosti na jmenovitém tepelném výkonu se po-
hybovaly v předepsaném rozmezí 12 ± 2 Pa (hodnoty sta-
tického tlaku v měřícím úseku spalin). Při měřeních byla prů-
měrná koncentrace oxidu uhelnatého a dalších plynných
emisí přepočtena na 13 % obsah kyslíku (O2). Podle zmíně-
né normy musí průměrné  hodnoty oxidu  uhelnatého ve
spalinách splňovat mezní hodnoty pro příslušnou třídu CO,
tak jak uvádí tab. 1.

Tab. 1: Třídy emisí oxidu uhelnatého pro lokální spotře-
biče na pevná paliva podle

Spotřebiče s uzavřenými dvířky Třída CO 
spotřebiče  Mezní hodnoty emisí CO (při 13 % O2) 

% 
Třída 1  0,3 1) 

Třída 2 > 0,3  1,0 1) 

Obr. 3: Různé brikety nalisované ze separátu a biomasy
rostlin , vzadu z leva do prava separát a  dřevěné piliny
1:1, separát a  dřevěné piliny 3:7, separát a  seno 1:1,
vpředu zleva čistý separát a  separát s topolovou štěpkou
1:1.

Obr.4: Pohled na spalovací akumulační kamna SK-2 RETAP 8
kW a měřící aparatura VÚZT s analyzátorem spalin GA 60

Výsledky a diskuse
Na laboratorním lisovacím zařízení VÚZT bylo zkoušeno

lisování briket ze  separátu z vepřové kejdy (dále jen sepa-
rát), směsi separátu z vepřové kejdy s dřevěnými pilinami a
jako etalon pro spalovací zkoušky byly vyrobeny brikety
pouze z dřevěných pilin. Zároveň jsme ověřovali lisovatel-
nost směsí separátu a několika rostlinných materiálů. Jako
příklad uvádíme seno a topolovou štěpku, viz obr. 3. Jak
jsme již uvedli, vzorků s přídavkem lučního sena a topolové
štěpky nebylo možné vyrobit dostatečné množství pro spa-
lovací zkoušky. Ověřili jsme však relativně dobré vlastnosti
těchto směsí pro výrobu briket, případně pelet. Nalisované
vzorky briket ze separátu a pilin byly podrobeny palivář-
skému rozboru a spalovacím zkouškám.
Složení všech tří vzorků s vepřovám separátem a pilinami

je velmi podobné, trochu jiné je to u vzorku z rakouského
Utzenaichu, kde je vyšší koncentrace popelovin, dusíku,
síry a chloru.
Je nutno poznamenat, že se jedná o první ověření podob-

ného paliva při spalovacích zkouškách. Emise CO i NOx se
při spalování těchto kombinovaných paliv z biomasy pře-
kvapivě pohybovaly na nižších hodnotách, než měly dře-
věné brikety. Emise rovněž nedosahují kritických hodnot a
vejdou se do limitu emisí oxidu uhelnatého pro lokální spo-
třebiče na pevná paliva podle ČSN EN 13229.
Závěr

Vypracováný metodický postup výroby biopaliv ze se-
parátu a rostlinné biomasy biomasy umožňuje pokračovat
v dalším laboratorním a poloprovozním ověřování výroby
a využití těchto kombinovaných paliv k energetickým úče-
lům. Pro jednotlivá paliva je vhodné hledat optimální slože-
ní z hlediska výhřevnosti, mechanicko-fyzikálních vlastností
a přepraví odolnosti (otěr, odrol). Z ekonomických důvodů
může být účelné tato paliva vyrábět ze sepártu z bioplyno-
vých stanic, nebo z dlouhodobě skladované kejdy velko-
chovů hospodářských zvířat. Bilančně se jeví výhodné tato
biopaliva vyrábět u bioplynových stanic s elektrickým vý-
konem 500 až 1000 kWe, kde je k dispozici téměř stejně
velký využitelný tepelný výkon.
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Složení Jednotka Separát Separát a 
piliny 3:7 

Separát a 
piliny 1:1 

Separát BPS 
Utzenaich 

Hořlavina           
voda % hm. 9,53 8,08 9,14 2,31 
prchavá hořlavina % hm. 67,1 73,03 70,79 63 
neprchavá 
hořlavina % hm. 16,54 15,83 15,87 17,78 

popel % hm. 6,83 3,06 4,2 16,91 
C % hm. 38,45 45,25 43,78 41,73 
H % hm. 5,92 6,26 6,46 5,4 
N % hm. 1,58 < 0,1 0,77 2,45 
S % hm. 0,15 0,08 0,1 0,26 
O % hm. 37,37 37,14 35,42 30,4 
Cl % hm. 0,17 0,13 0,13 0,54 
spalné teplo MJ.kg-1 16,53 17,51 17,25 17,53 
výhřevnost MJ.kg-1 15,24 16,15 15,85 16,3 
Popel           
bod měknutí 0C 1180 1180 1190 990 
bod tání 0C 1190 1185 1195 1010 
bod tečení 0C 1200 1190 1200 1030 

Tab. 2: Palivářské vlastnosti směsných paliv ze separátu

Tyto výsledky byly získány s přispěním grantového pro-
jektu NAZV QF 3160 “ Výzkum nových technologických
postupů pro efektivnější využití zemědělských a potravi-
nářských odpadů” a výzkumného záměru MZE 0002703101
”Výzkum nových poznatků vědního oboru zemědělské tech-
nologie a technika a aplikace inovací oboru do zemědělství
České republiky financovaných z výdajů na výzkum a vý-
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[1]  Hutla  P.:  QF  3153  Energetické  využití  odpadů

z agrárního sektoru ve formě standardizovaných paliv, vý-
zkumná zpráva Z-2472, VÚZT v.v.i., Praha 2006.

voj z rozpočtové kapitoly Ministerstva zemědělství ČR.

Anotace
V současné době se začínají na jednotlivých bioplynových stanicích (BPS) v ČR, zpracovávajících kejdu hospodářských
zvířat, zpracovávat spolu s kejdou i různé BRO a to jednak vedlejší produkty živočišného původu, odpady z potravinářských
výrob a prodejních řetězců včetně produktů a vedlejších produktů rostlinné výroby (biomasy). Rozbíhají se i projekty
bioplynových stanic na rostlinnou, především kukuřičnou biomasu. Tím narůstá množství digestátu z bioplynového proce-
su. Digestát se v současné době uplatňuje jako hnojivo v rostlinné výrobě (RV), popř. po separaci jeho tuhá složka k výrobě
kompostů. Především u velkých farem pro odchov a výkrm prasat, které nemají vlastní RV, je problém s uplatněním, popř.
s likvidací digestátu. Stejný problém může vznikat i u podniku, který nemá bioplynovou stanici s pouhou kejdou. V poslední
době se zvyšuje tlak na uplatňování výroby alternativních paliv z obnovitelných zdrojů. Jedním z těchto zdrojů je dřevní
odpad z těžby dřeva, nábytkářských výrob, nebo dřevní hmota z plantáží rychle rostoucích dřevin, použit lze i slámu
obilovin a energetické byliny . První měření mechanicko - fyzikálních a palivářských vlastností těchto kompozitních paliv
jsou nadějná.
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 Obr.5: Průběh emisí CO při spalovacích zkouškách pro různé vzorky
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 Obr.6: Průěh emisí NOx  při spalovacích zkouškách pro různé vzorky
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TUHÉ ALTERNATIVNÍ PALIVO S PODÍLEM BIOMASY
SOLID  RECOVERED  FUEL  WITH  THE  SHARE  OF  BIOMASS

M. Kolářová1), J. Mazancová2), P. Jevič2), P. Hutla2),
1)Česká zemědělská univerzita v Praze,

2) Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i. Praha

Abstract
At present there exists no efficient while at the same time ecological way of recycling solid community waste. Community
waste is in most cases stored or burnt, neither of which is an ideal solution to tackling the waste. One of possibilities is its
assortment while its combustible fraction can be processed into form of solid recovered fuel. This paper deals with the
qualities of solid recovered fuel in combination with other materials in the form of standardized fuels. Fuel briquettes mostly
made of the mixture of SRF and biomass was under investigation. In the fuel briquettes density, mechanical strength, and
energy parameters such as combustion heat and fuel efficiency, further water content, volatility of inflammable substances
and ash content were measured. Carbon, hydrogen, nitrogen, sulphur, oxygen and chlorine content were analysed as well.
Emissions of carbon oxide and nitrogen oxides were measured in the combustion tests.

Keywords: solid recovered fuel, briquette, biomass, energy parameters, fluff

Úvod
V současné  době  je  vyvíjeno  úsilí  na  hledání  nových

alternativních zdrojů energie. Světová poptávka po energii
bude vzrůstat ve všech regionech. Mezinárodní energetic-
ká agentura (IEA) předpokládá, že od roku 2005 do roku
2030 vzroste spotřeba energie v Evropě o 15%. Ropa by
měla zůstat hlavním zdrojem paliva, u zemního plynu se
očekává růst spotřeby a podstatně se má zvýšit využívání
obnovitelných zdrojů energie.
Závislost na fosilních zdrojích energie je vysoká a v době,

kdy díky vysoké poptávce roste jejich cena, nutí ke hledání
nových alternativních zdrojů energie.
V současnosti tvoří podíl energie získané z obnovitelných

zdrojů energie zhruba 3% a Česká republika se zavázala ke
zvýšení tohoto podílu do roku 2010 na 8%. V České repub-
lice je vlivem místních podmínek relativně nízký využitelný
potenciál energie větru i nových vodních elektráren. Slib-
ný může být potenciál sluneční energie, pokud ji dokážeme
využívat s vyšší účinností, případně geotermální energie
[1].  Kromě  vysoce  využitelného  potenciálu  energie
z biomasy, se hledají i další možné alternativy k získávání
energie. Jedním ze zdrojů může být i tříděný komunální od-
pad.
V roce 2006 bylo v České republice vyprodukováno 24,6

mil. tun odpadů. Z celkového množství odstraněných od-
padů  bylo  80,7  %  likvidováno  skládkováním  [2].
V budoucnu již nebude možné skládkovat tzv. biologicky
rozložitelný komunální odpad v takovém množství jako
dnes, neboť Plán odpadového hospodářství ČR stanovuje
postupné snižování tohoto odpadu v souladu se směrnicí
Rady 1993/31 EC o skládkování odpadu.
Vhodnou variantou  je využití  tříděného komunálního

odpadu jako alternativního paliva. Dle dosud platné vy-

hlášky č. 357/2002 Sb. je možné alternativní paliva spalovat
pouze ve spalovacích zařízeních středních výkonů, tj. od
200 kW a výše [3]. Tuhé alternativní palivo je tuhé palivo
vyrobené  z jiného  než  nebezpečného  odpadu,  určené
k energetickému využití a zužitkování ve spalovnách (spa-
lovacích zařízeních) nebo zařízeních pro spoluspalování a
splňující  požadavky  na  třídění  a  specifikaci,  stanovené
v CEN/TS 15359 [4].

Výroba alternativního paliva je v mnoha ohledech vý-
hodné oproti spalování samotného směsného komunální-
ho odpadu. Výhodou tuhého alternativního paliva je mož-
nost dlouhodobého skladování. Při jeho úpravě lisováním
do briket nebo pelet i snadná manipulace a doprava. Přízni-
vé jsou stálé fyzikální vlastnosti jako je výhřevnost a měr-
ná hmotnost [5]
Tuhé alternativní palivo lze využít v předem stanovených

systémech spalování jako je spalování na roštu, spalování
ve fluidním kotli nebo zplyňování a kromě toho je možné
toto palivo spoluspalovat v kotlích na uhlí,
v cementárenských pecích anebo spoluzplyňovat při zply-
ňování biomasy a uhlí. Důvodem spoluspalování například
v cementárenských pecích jsou vysoké teploty s dlouhou
prodlevou, které způsobí účinnou destrukci organických
složek, zásadité prostředí pomáhá ke snížení kyselých plyn-
ných emisí a popeloviny a těžké kovy jsou vázány do struk-
tury konečného výrobku [6].
V posledním návrhu novely vyhlášky 357/2002 Sb. jsou

charakterizovány     obecné požadavky na tuhá paliva, včetně
alternativních paliv, která lze spalovat ve stacionárním zdroji.
Pro orientaci jsou uvedeny tyto požadavky v tabulce 1.
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Původní návrh 
novely vyhlášky 

Aktuální návrh 
novely vyhlášky 

Kvalitativní ukazatel Jednotka 
Vymezení limitní hodnoty kvalitativního 

ukazatele 
Voda % hm. < 20 < 15 
Obsahy v bezvodém stavu     
Výhřevnost MJ.kg-1 > 15 > 15 
Obsah síry a jejích sloučenin % hm. < 0,6 < 0,3 
Obsah chlóru a jeho sloučenin mg.kg-1 < 800* < 50 
Obsah arsenu a jeho sloučenin mg.kg-1 < 15 < 1 
Obsah kadmia a jeho sloučenin mg.kg-1 < 2 < 0,5 
Obsah rtuti a jejích sloučenin mg.kg-1 - < 0,05 
Obsah olova a jeho sloučenin mg.kg-1 < 50 < 10 
Obsah niklu a jeho sloučenin mg.kg-1 - < 3 
 

Tab. 1: Návrh požadovaných parametrů na kvalitu tuhých paliv

Tuhé alternativní palivo v tomto příspěvku uvedené je
separováno ze směsného komunálního odpadu. Jedná se o
spalitelné složky, které mají nízký obsah vody. Dle předpisu
[3] je tato část označována jako vlákenné chmýří (fluff) viz
obrázek 1, kde velikost  částic je obvykle v rozsahu několi-
ka centimetrů. V praxi se jedná o organickou hmotu nejrůz-
nějšího původu, např. plasty,  lignocelulózové materiály,
textil apod

Obr. 1: Vlákenné chmýří (fluff)

Předmětem výzkumu bylo zjišťování mechanických a
palivoenergetických vlastností tuhého alternativního pali-
va upraveného do formy standardizovaných paliv
s využitím příměsí biomasy, které by eventuálně zlepšily
vlastnosti základního materiálu.

Obr. 2: Briketa z vlákenného chmýří

Materiál a metodika
Základním materiálem pro výrobu zkoumaných briket bylo

použito tzv. vlákenné chmýří (fluff), které vzniká z tříděného
směsného komunálního odpadu a je drceno na frakci cca 50
x 100 mm. Jedná se o materiál o nízké hustotě a mající schop-

Vstupní materiál byl dezintegrován drtičem zahradního
odpadu, typ GE 210, výrobce firma Viking. Některé vzorky
byly dále dezintegrovány na šrotovníku s průměrem otvo-
rů síta 15 mm, výrobce STOZA s.r.o. Briketování bylo pro-
vedeno hydraulickým lisem HLS 50, výrobce Briklis, s.r.o.
Výsledkem je briketa o průměru 65 mm.Po briketování byly
produkty podrobeny mechanickým zkouškám. Měřením a
vážením byla zjištěna měrná hmotnost briket a k určení síly
na porušení briket byl použit univerzální trhací stroj ZDM –
5, rychlost posuvu byla 6 mm.min-1 s rozsahem zatěžovací
síly 0 – 50 000 N. Briketa je vložena mezi dvě rovnoběžné
desky tak, že její osa je rovnoběžná s deskami, což je zná-
zorněno na obrázku 3. Desky jsou k sobě přitlačovány do
doby než dojde k prvotní destrukci brikety.

nost být unášen vzduchem. Materiál obsahuje plast, dře-
vo, papír, textil a pryž. Uvedený materiál je výrobcem ozna-
čován jako palivo ASAPAL a používá se pro spoluspalo-
vání v cementárenských pecích. Palivoenergetické vlast-
nosti jsou uvedeny v tabulce 2.



64

Zemědělská   technika  a  biomasa  2007

    forma fluff forma fluff + topolová štěpka 
  Jednotka původní vzorek bezvodý stav původní vzorek bezvodý stav 
voda % hm. 2,47 - 4,48  
prchavá hořlavina % hm. 77,55 79,51 76,25 79,83 
neprchavá hořlavina % hm. 9,99 10,24 13 13,1 
popel % hm. 9,99 10,24 6,27 6,56 
C % hm. 39,39 40,39 38,6 40,41 
H % hm. 5,55 5,69 5,55 5,81 
N  % hm. 1,47 1,51 1,26 1,32 
S  % hm. 0,06 0,06 0,04 0,04 
O  % hm. 41,46 42,69 43,74 45,79 
Cl % hm. 0,13 0,13 0,06 0,06 
Spalné teplo MJ.kg-1 20,12 20,63 19,78 20,71 
Výhřevnost MJ.kg-1 18,85 19,39 18,47 19,45 
 

Tab. 2: Palivoenergetické vlastnosti paliva formy fluff

Obr. 3: Mechanická zkouška na porušení brikety

V akumulačních kamnech SK-2 se jmenovitým tepelným
výkonem 8 kW, výrobce RETAP Bahniště – Nové Město
pod Smrkem byly zjišťovány energetické parametry někte-
rých briket a byly provedeny spalovací zkoušky.
V akumulačních kamnech SK – 2 je spalovaný vzduch při-
váděn z prostoru popelníku do topeniště přes ručně uzaví-
ratelné klapky. V horní části dvířek je průduch pro přívod
sekundárního vzduchu, který podporuje dokonalejšího ho-
ření a zároveň zabraňuje usazování zplodin na skle. Spaliny
jsou odváděny z topeniště do kouřovodu Ř 150 mm. Kou-
řové plyny byly analyzovány v měřícím zařízení VÚZT Pra-
ha, jehož základní  část  tvoří  Flue  gas  analyzer GA  60
s měřícím principem založeném na využití elektrochemic-
kých převodníků.
Při měřeních byla průměrná koncentrace oxidu uhelnaté-

ho a dalších plynných emisí přepočtena na 13 % obsahu
kyslíku (O2). Provozní zkoušky byly realizovány dle normy
ČSN EN 13229 „Vestavné spotřebiče k vytápění a krbové
vložky na pevná paliva – Požadavky a zkušební metody“.
Na základě této normy musí průměrné hodnoty oxidu uhel-
natého ve spalinách splňovat mezní hodnoty pro přísluš-
nou třídu CO, tak jak uvádí tab. 3.

Spotřebiče s uzavřenými 
dvířky 

Třída CO spotřebiče Mezní hodnoty tříd emisí 
CO (při 13 % O2) 

% 

Třída 1  0,3  

Třída 2 > 0,3  1,0  

 

Tab. 3: Třídy emisí oxidu uhelnatého pro lokální spotře-
biče na pevná  paliva  podle  ČSN EN 13229

Dále byly provedeny zkoušky na zjištění obsahu vody,
prchavé a neprchavé hořlaviny a popele ve zkoumaných
briketách a byla provedena analýza obsahu některých prv-
ků.

Výsledky a diskuze
Mechanické zkoušky briket se provádí pro zjištění míry

jejich odolnosti proti úderu nebo otěru, způsobených ma-
nipulací a dopravními procesy. Obecně lze říci, že čím je
vyšší měrná hmotnost briket, tím větší je množství energie
v jednotce objemu a kvalita brikety je vyšší. A stejně tak u
mechanické  odolnosti  proti  poškození,  kterou  vyjadřuje
destrukční síla, čím je tato síla vyšší, tím je briketa kvalitněj-
ší. Průměrné hodnoty mechanických vlastností briket ze
směsí tuhého alternativního paliva a biomasy jsou uvede-
ny v tabulce 4.
Z výsledků je patrné, že brikety mají obecně nižší měrnou

hmotnost. Nejlepší výsledky ve zvýšení měrné hmotnosti
vykázala směs TAP a Ekobiopal. Ekobiopal je biopalivo na
bázi čistírenských kalů a rostlinné biomasy. Ve srovnání se
Směrnicí č. 14 – 2006 MŽP Ekologicky šetrný výrobek „Bri-
kety z dřevního odpadu“, kde je měrná hmotnost briket
uváděna min. 900 kg.m-3, je měrná hmotnost zkoumaných
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Složení  
Měrná 

hmotnost 
Destrukční 

síla  
  kg.m-3 N.mm-1 
TAP 650 4 
TAP + 20 % uhlí 670 6 
TAP + topol (1:1) 720 43 
TAP + topol (1:1) + 20 % uhlí 760 28 
TAP + energ. šťovík (1:1) 730 16 
TAP + energ. šťovík (1:1) + 20 
% uhlí 

650 20 

TAP + kůra (1:1) 710 13 
TAP + kůra (1:1) + 20 % uhlí 340 13 
TAP + TTP* (1:1) 690 7 
TAP + TTP (1:1) + 20 % uhlí 680 7 
TAP + Ekobiopal (1:1) 780 21 
TAP + Ekobiopal (1:1) + 20 % 
uhlí 

830 29 

TAP + Fermentovaná dřevní 
štěpka (1:1) 

650 5 

TAP + Fermentovaná dřevní 
štěpka (1:1) + 20 % uhlí 680 7 

 

Tab. 4: Mechanické vlastnosti briket

briket nižší. Z pohledu mechanické zkoušky na porušení
brikety došlo k významnému zlepšení využitím štěpky to-
polu a Ekobiopalu. Směsné brikety TAP a TTO se projevily
jako nejméně kvalitní.

Zkoumané brikety by měly být využívány jako alterna-
tivní palivo, a proto byly provedeny energetické zkoušky,
viz tabulka 5 a analýza prvků, viz tabulka 6.

Složení  Voda Prchavá 
hořlavina 

Neprchavá 
hořlavina Popel Spalné 

teplo Výhřevnost 

  [%] [%] [%] [%] [MJ/kg] [MJ/kg] 
TAP 3,5 76,44 9,59 10,47 18,92 17,51 
TAP + 20 % uhlí 6,78 68,96 13,33 10,92 19,2 17,76 
TAP + topol (1:1) 4,84 75,93 11,98 7,26 18,56 17,18 
TAP + topol (1:1) + 20 % uhlí 7,85 68,56 15,24 8,36 18,91 17,5 
TAP + energ. šťovík (1:1) 5,38 73,08 13,57 7,98 17,68 16,41 
TAP + energ. šťovík (1:1) + 20 
% uhlí 8,28 66,28 16,51 8,93 18,21 16,89 

TAP + kůra (1:1) 6,01 72,11 14,98 6,9 18,2 16,84 
TAP + kůra (1:1) + 20 % uhlí 8,79 65,5 17,64 8,07 18,63 17,23 
TAP + TTP (1:1) 5,48 73,16 13,52 7,84 18,18 16,66 
TAP + TTP (1:1) + 20 % uhlí 8,36 66,34 16,47 8,82 18,61 17,09 
TAP + Ekobiopal (1:1) 5,77 69,86 13,07 11,29 17,91 16,57 
TAP + Ekobiopal (1:1) + 20 % 
uhlí 8,6 63,70 16,11 11,58 18,39 17,01 

TAP + Fermentovaná dřevní 
štěpka (1:1) 5,71 69,97 15,17 9,14 17,68 16,27 

TAP + Fermentovaná dřevní 
štěpka (1:1) + 20 % uhlí 8,55 63,79 19,95 12,97 18,21 16,77 

 

Tab. 5: Energetické parametry briket

Z posledního nám dostupného návrhu novely vyhlášky
č. 357/2002 Sb. v požadavcích na kvalitu tuhých paliv, viz
tabulka 1, je uvedeno, že obsah vody nesmí překročit limit
15 % hm., tzn. že každá ze zkoumaných briket splnila tento
požadavek. Podobně jako u výhřevnosti, kdy má být mini-
málně 15 MJ.kg-1, výsledky přesahují tuto hodnotu a přída-
vek uhlí tuto vlastnost ještě zlepšuje. Naopak ve srovnání
s požadavky na topné brikety a pelety dle ÖNORM M7135
by výhřevnost nesplnil ani jeden ze zkoumaných vzorků
briket, stejně jako požadavek na obsah popela. Pro orienta-
ci jsou uvedeny požadavky na topné brikety dle ÖNORM
M7135 v tabulce 7.
Analýza prvků při spalování briket ukázala, že obsah chlo-

ru a síry v briketách se snižuje s použitím kombinace směsi
TAP a biologický materiál a naopak zvyšuje se s přídavkem
uhlí. Obsah síry splňuje parametry na kvalitu tuhých paliv,
dle návrhu novely k výše citované vyhlášce.
Vzhledem k druhové různorodosti materiálu tuhých al-

ternativních paliv je nutné sledovat emisní limity oxidu uhel-
natého a oxidů dusíku. Jako kritérium splnění těchto limitů
byla zvolena norma ČSN EN 13229. Tato evropská norma
platí pro spotřebiče s ruční dodávkou paliva, které zajišťují
vytápění prostoru, případně ohřev vody. Emise oxidu uhel-
natého z několika zkoumaných vzorků jsou uvedeny v grafu
na obr. 4, kde červená čára znázorňuje maximální mez pro
splnění 1. třídy.
Z grafu na obrázku 4 je zřejmý pozitivní vliv příměsi bio-

masy oproti čistému TAP. Množství oxidu uhelnatého ve
spalinách se výrazně sníží přidáním 50 % biologického ma-
teriálu do lisovací směsi, např. topolové dřevo, kůra, Ekobi-
opal nebo fermentovaná dřevní štěpka. Výjimkou je směs
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Složení  C H N S O Cl 
TAP 46,21 6,12 < 0,1 0,12 33,45 0,13 
TAP + 20 % uhlí 48,38 5,86 0,17 0,21 27,47 0,19 
TAP + topol (1:1) 46,69 5,82 0,27 0,07 34,99 0,08 
TAP + topol (1:1) + 20 % uhlí 48,76 5,63 0,38 0,18 28,7 0,16 
TAP + energ. šťovík (1:1) 45,01 6,05 0,22 0,08 35,13 0,1 
TAP + energ. šťovík (1:1) + 20 % uhlí 47,42 5,81 0,34 0,18 28,81 0,17 
TAP + kůra (1:1) 44,95 5,55 < 0,1 0,08 36,36 0,07 
TAP + kůra (1:1) + 20 % uhlí 47,37 5,41 0,18 0,18 29,8 0,15 
TAP + TTP (1:1) 44,53 6,37 0,63 0,1 34,9 0,18 
TAP + TTP (1:1) + 20 % uhlí 47,04 6,07 0,67 0,2 28,63 0,24 
TAP + Ekobiopal (1:1) 44,34 5,51 0,61 0,2 32,23 0,13 
TAP + Ekobiopal (1:1) + 20 % uhlí 46,88 5,38 0,65 0,28 26,49 0,2 
TAP + Fermentovaná dřevní štěpka (1:1) 43,69 5,85 0,42 0,12 34,96 0,1 
TAP + Fermentovaná dřevní štěpka (1:1) + 20 % uhlí 46,36 5,65 0,5 0,22 28,68 0,17 

 

Tab 6: Obsah některých prvků v briketách [%]

 ze dřeva z kůry 

obsah vody % 10 18 

výhřevnost MJ/kg (suché hmoty) 18 18 

obsah popela % 0,5 6,0 

obsah síry % 0,04 0,08 

obsah dusíku % 0,3 0,6 

obsah chloru % 0,02 0,04 

 

Tab. 7: Palivové požadavky na topné brikety a pelety
podle ÖNORM M7135
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Obr. 4: Emise CO při spalování briket

TAP a energetického šťovíku, kde podíl biomasy nijak ne-
snižuje emise oxidu uhelnatého ve spalinách, což potvrzuje
závěry z předešlých měření [8] Rovněž příměs TTP má vý-
razně menší vliv na zvýšení kvality hoření. Uhelné aditivum
nepatrně zvyšuje kvalitu paliva, ale ve výsledku nemá vý-
znamný vliv na výsledný obsah oxidu uhelnatého.
V grafu na obrázku 5 jsou uvedeny emisní hodnoty oxi-

dů dusíku zkoumaných briket.Vzhledem k tomu, že u použí-
vaného spalovacího zařízení o nízkém tepelném výkonu,
není stanovena limitní hodnota oxidů dusíku, byla pro srov-
nání zvolena limitní hodnota ze Směrnice č. 13-2002 MŽP
ČR s požadavky pro propůjčení ochranné známky ,,Ekolo-
gicky šetrný výrobek“. Směrnice se týká teplovodních kot-
lů pro ústřední vytápění na spalování biomasy do 0,2 MW.
Horní přípustnou mez znázorňuje červená čára v grafu na
obrázku 5 pro 11 % množství referenčního kyslíku.
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Obr. 5:Emise NOx při spalování briket

Závěr
Tuhé  alternativní  palivo  vytvořené  separací

z komunálního odpadu je v současné době možné spalo-
vat v existujících spalovacích zařízeních pouze při splnění
náročných legislativních požadavků. Pokud budou přijaty
nové principy při hodnocení paliv, lze tyto materiály využít
pro výrobu standardních tuhých paliv, např. ve formě bri-
ket. Pro tyto účely je však třeba zlepšit jejich užitné vlast-
nosti. Při míchání uvedeného materiálu s některými materi-
ály rostlinnými, případně s uhelnými aditivy se zlepšují
mechanické vlastnosti, energetické parametry i množství
sledovaných emisí při jejich spalování. Významným materi-
álem pro tyto účely je smrková kůra, jejíž značné množství
existuje jako odpadní surovina při výrobě papíru. Vhod-
ným materiálem je však i dřevo.
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Anotace:
V současné době neexistuje efektivní a zároveň ekologický způsob využití tuhého komunálního odpadu. Komunální odpad
je ve většině případů skládkován nebo spalován, přičemž ani jeden způsob není ideálním řešením v nakládání s tímto
odpadem. Jednou z možností je jeho třídění, přičemž spalitelnou složku je možno zpracovat do formy tuhého alternativního
paliva. Příspěvek se věnuje vlastnostem tuhého alternativního paliva v kombinaci s dalšími materiály ve formě standardizo-
vaných paliv. Předmětem zkoumání byly topné brikety převážně ze směsi TAP a biomasy. U topných briket byla zjišťována
hustota, mechanická pevnost, energetické parametry jako spalné teplo, výhřevnost, dále obsah vody, prchavé a neprchavé
hořlaviny a obsah popele. Byla také provedena analýza na obsah prvků uhlíku, vodíku, dusíku, síry, kyslíku a chloru. Při
spalovacích zkouškách byly měřeny emise oxidu uhelnatého a oxidy dusíku.
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HODNOCENÍ INFILTRACE VODY DO PŮDY NA TRVALÝCH TRAVNÍCH POROSTECH
EVALUATION  OF  WATER   INFILTRATION  INTO  THE  SOIL  ON  GRASSLAND

P. Kovaříček1), R. Šindelář1), D. Andert1), M. Vlášková1), J. Frydrych2)
1) Výzkumný ústav zemědělské techniky v.v.i., Praha,

 2) OSEVA PRO s.r.o. Výzkumná stanice travinářská Zubří,

Abstract
With the help of infiltration speed the influence of grassland regeneration caused by additional grass seeding amount was
evaluated. For measuring is used rain simulator with measuring surface of 0.7x0.7 m. At rainstorm intensity from 50 to
100 mm.h-1 the rainfall kinetic energy ranges from 19 to 27 J.m-2.mm-1. The infiltration steady state speed and beginning of
area surface runoff at intensive rainfall are comparable parameter characteristic for defined soil properties and measuring
site. Under simulated intensity of rain 87,78 mm.h-1 the dependence of the water infiltration speed on slope, soil surface
coverage and soil water content was confirmed at soil layer up to 50 mm depth.

Keywords: permanent grassland, rain simulator, infiltration speed, soil surface coverage

Úvod
V letošním roce jsme hodnotili vliv obnovení trvalého

travního porostu (TTP) pomocí přísevu na infiltraci vody
do půdy. Měření se uskutečnilo na pokusu založeném na
stanovišti trvalého travního porostu. Jedná se o louku, kte-
rá je na stanovišti již více jak 20 let. V roce 2006 na jaře před
sečí byla část louky přiseta luční směsí v dávce 20 kg na
hektar– směs RTS č. 5. Louka je využívána pro sklizeň sena,
případně  pro  sklizeň  senáže. Výnos  sena  se  pohybuje
v průměru 7-8 t.ha-1.rok-1. Na stanovišti jsou prováděny 2-3
seči za rok. Na jaře se louka po zimě ošetřuje smykováním.
Roční  dávka  dusíku  se  pohybuje  v průměru  80 kg.ha-1

v kejdě nebo v močůvce, případně v ledku amonovápena-
tém.

Metoda
K sledování povrchového odtoku vody při intenzivních

dešťových srážkách využíváme simulátor deště  s měřicí
plochou 0,7x0,7 m (Výzkumný ústav zemědělské techniky).
Při přívalové intenzitě deště od 50 do 100 mm.h-1 dosahuje
kinetická energie dešťových srážek u našeho zařízení od 19
do 27 J.m-2.mm-1. Ustálená rychlost infiltrace a počátek po-
vrchového odtoku vody při intenzivních dešťových sráž-
kách jsou porovnatelnými parametry. Průběh rychlosti po-
vrchového odtoku v závislosti na době dešťové srážky je
ovlivněn vlastnostmi stanoviště - svažitostí, pokryvností
půdy rostlinami, povrchovou drsností půdy ve směru spád-
nice  a  půdními  vlastnostmi  -  nejvíce  vlhkostí  půdy
v povrchové vrstvě do 0,1 m.
Zvolené místo měření je charakterizováno vlastnostmi

půdy a parametry povrchu půdy, které se měří standardní-
mi postupy. V těsné blízkosti místa měření jsou z ornice
odebrány vzorky půdy na určení vlhkosti a zrnitosti půdy,
Kopeckého  válečky  k vyhodnocení  objemové  hmotnosti
půdy a pórovitosti. Přímo v místě měření určujeme digitál-
ním sklonoměrem svažitost a z digitálních fotografií povr-

chu půdy metodou analýzy obrazu hodnotíme pokryvnost
povrchu půdy rostlinami (tab. 2). Botanické složení trvalé-
ho travního porostu na stanovišti byla hodnocena na plo-
še 20 x 20 m podle Braun – Blanquetovi stupnice pokryv-
nosti (tab. 1).
Voda z povrchového odtoku se váží a filtruje přes filtrač-

ní papír. Po vysušení se zjišťuje hmotnost splavené půdy a
pro vzájemnou porovnatelnost přepočítá na jednotku plo-
chy.
Významnost  vlivu  půdních  a  povrchových  faktorů  u

měřených variant na hydraulické ukazatele byly hodnoce-
ny vícenásobnou variační analýzou pomocí statistického
programu Statgraphics.
Charakteristika stanovištních podmínek
Po přísušcích v roce 2006 a 2007 se přiseté trávy plně

nezapojily, byly stále jasně zřetelné jejich vyseté řádky ve
směru vrstevnice. Složení půdních podmínek a botanické
složení trvalého travního porostu je shrnuto v tabulce 1.
Měření povrchového odtoku vody při simulovaném zadeš-
ťování proběhlo ve 2 fázích. V červnu 3 týdny po 1. seči a
v září 5. týden po 2. seči. V obou termínech se významně
lišila  vlhkost  půdy  (tab.  2).  V červnu  se  pohybovala
v rozmezí 8 až 14,4 % hm., pro hlinitou půdu lze přiřadit
kategorii „sucho“. Měření v září proběhlo týden po silných
dešťových srážkách ve výši 130 mm, vlhkost půdy byla od
19 do 24 % hm.
Měřicí plochy byly vybrány do vzdálenosti 15 m od roz-

hraní přisetého a nepřisetého porostu. Zapojení řádků na
plochách s přísevem v kategorii nižší zapojení (tab. 1) vy-
kazují přerušení všech 5 řádků (rozteč 150 mm) na měřicí
ploše, při středním zapojení přerušení spojitosti na 2 až 3 řád-
cích. Měřicí místa bez přísevu měla 5 % povrchu s volnou
půdou. Tato  charakteristika  zapojení  porostu  slouží  jen
k popisu, nebyla použita k statistickému vyhodnocování.
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Stanoviště FOTO Půdní podmínky Pozorované druhy 
Druh a rod 

Braun-
Blanquetova 

stupnice 
Lešná,  
varianta 2 
IV/2007 
s přísevem 
střední zapojení 
pokryvnost půdy 
70 až 74 %,  
sucho 

 

Lešná,  
varianta 4 
IV/2007 
s přísevem 
střední zapojení 
pokryvnost půdy  
72 až 77 %, 
sucho 

 

Lešná,  
varianta 11 
IX/2007 
s přísevem 
vyšší zapojení 
pokryvnost půdy  
85 až 93 %, 
mokro 

 

Lešná,  
varianta 1 
IX/2007 
bez přísevu 
střední zapojení 
pokryvnost půdy  
60 až 67 %, 
mokro 

 

Lešná,  
varianta 4 
IX/2007 
bez přísevu 
střední zapojení 
pokryvnost půdy  
80 až 82 %, 
mokro 

 

druh půdy –  
střední půdy 
hlinitá až kamenitá  
 
půdní typ – 
hnědozem až 
podzolovaná půda  
 
Ph – 5,8  
 
podíl humusu –  
1,5 %  
 
hloubka ornice – 
0,15 m  
 
expozice 
stanoviště – JV  
 
nadmořská výška 
– 297 m  
 
svažitost –  
2-12°S 

 
 
 
 
jetel luční 
šťovík tupolistý 
pcháč oset 
kostival lékařský 
hrachor luční 
řebříček obecný 
lopuch plstnatý 
locika kompasová 
pcháč obecný 
tolice setá 
mochna plazivá 
pampeliška 
jitrocel kopinatý 
jitrocel větší 
rozrazil douškolistý 
popenec břečťanolistý 
třezalka tečkovaná 
opletka obecná 
kopretina bílá 
svízel povázka 
heřmánkovec nevonný 
bršlice kozí noha 
kopřiva dvoudomá 
merlík bílý 
bojínek luční 
kostřava luční 
jílek vytrvalý 
trojštět žlutavý 
kostřava rákosovitá 
srha laločnatá 
pýr plazivý 
 
 
 
Hodnocení ze dne 
6.8.2007 
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Tab. 1 Charakteristika pokusných měřicích míst na stanovišti Lešná - Příluky

Výsledky a diskuse
Na stanovišti byly pro hodnocení vodních a vzdušných

poměrů v půdě před měřením odebrány neporušené půdní
vzorky do „Kopeckého válečků“. V tabulce 2 jsou průměr-
né výsledky rozborů ze 3 odběrů pro sledované půdní vrst-
vy a varianty. Výsledky naznačují, že vlivem setí ve varian-
tě  s přísevem došlo v povrchové  vrstvě k porušení  půd-
ních agregátů. Všechny parametry v povrchové vrstvě půdy
do hloubky 50 mm u variant bez přísevu – objemová hmot-
nost redukovaná, MKVK, pórovitost, MVK i nasáklivost,

vykazují příznivější hodnoty pro vsakování vody.
Před měřením povrchového odtoku vody při simulova-

ném zadešťování byl ze 3 měření na měřicí ploše zjištěn
digitálním sklonoměrem průměrný povrchový sklon (tab.
3) a pořízena svislá fotografie na vyhodnocení pokryvnos-
ti povrchu porostem. Vláhové poměry v půdě ve 3 povr-
chových vrstvách po 50 mm jsou průměrnou hodnotou ze
2 odběrů v těsné blízkosti měřicí plochy.
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Hloubka 
Objemová 
hmotnost 

redukovaná 

Maximální 
kapilární 

vodní 
kapacita 

Pórovitost 
Maximální 

vodní 
kapacita 

Kapilární 
nasáklivost Varianta 

[mm] [g.cm-3] [% obj.] [% obj.] [% obj.] [% obj.] 
0-50 1,44 37,44 43,65 6,22 38,64 

50-100 1,55 34,03 39,04 5,01 35,42 
100-150 1,57 34,10 38,45 4,35 35,07 

Bez přísevu 

150-200 1,53 32,85 39,91 7,06 34,52 
0-50 1,52 36,27 40,33 4,06 37,12 

50-100 1,54 33,86 39,80 5,95 35,13 
100-150 1,52 34,38 40,47 6,09 35,42 

S přísevem 

150-200 1,53 34,73 40,11 5,39 35,51 
 

Tab. 2 Fyzikální vlastnosti půdy na obnoveném TTP s přísevem a TTP bez přísevu
 (průměrné hodnoty ze tří opakování)

Vlhkost půdy v hloubce 
Sklon Pokryvnost 

0-50 mm 50-100 mm 100-150 mm Varianta Porost 
[°] [%] [% hm] [% hm] [% hm] 

1_IV přísev 6,0 59,97 14,4 13,4 13,2 
2_IV přísev 5,7 73,87 11,2 13,4 13,2 
3_IV přísev 4,9 70,99 13,0 9,8 12,2 
4_IV přísev 5,7 76,48 8,0 12,2 13,2 
2_IX bez přísevu 7,9 59,73 24,8 21,3 21,5 
4_IX bez přísevu 5,7 80,91 23,3 21,2 22,1 
7_IX přísev 7,4 86,24 23,2 19,5 20,2 
8_IX přísev 3,1 84,27 23,3 22,3 19,5 
11_IX přísev 3,2 92,73 21,2 19,8 19,9 
 

Tab. 3 Vlastnosti povrchu měřicího místa a vlhkost půdy před simulovaným zadešťováním
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tp = 3,3 min

Obr. 1 Příklad grafického časového průběhu rychlosti infiltrace vody do půdy a rychlosti povrchové odtoku vody
s vyznačením počátku povrchového odtoku tp
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Pro  simulované  zadešťování  byl  ve  všech  variantách
dodržen postřikový tlak před tryskou 100 kPa. Tomu odpo-
vídá intenzita dešťové srážky 87,78 mm.h-1. Ve všech vari-
antách měření došlo k ustálení povrchového odtoku vody
z měřicí plochy po více než 40 minutách. Zachycené povr-
chové odtoky do nádoby na digitální váze byly zazname-

Rychlost povrchového odtoku 
vody Rychlost infiltrace Počátek 

odtoku 
tp 15 min 30 min 45 min 15 min 30 min 45 min 

Rychlost ztráty 
zeminy Varianta 

[min] [l.m-2.min-1] [l.m-2.min-1] [g.m-2.h-1] 
1_IV 3,1 0,172 0,141 0,143 1,291 1,322 1,320 0,299 
2_IV 3,3 0,199 0,222 0,217 1,264 1,41 1,246 0,253 
3_IV 3,5 0,183 0,217 0,233 1,280 1,246 1,230 0,293 
4_IV 5,05 0,138 0,176 0,141 1,325 1,287 1,322 0,478 
2_IX 4,9 1,088 1,380 1,421 0,375 0,083 0,042 1,010 
4_IX 5,81 0,388 0,763 0,838 1,075 0,700 0,625 1,369 
7_IX 5,1 0,913 1,038 1,088 0,550 0,425 0,375 1,021 
8_IX 6,75 0,213 0,671 0,880 1,250 0,792 0,583 0,448 
11_IX 10,13 0,058 0,139 0,139 1,405 1,324 1,324 0,022 
 

Tab. 4 Parametry dosažené ve variantách měření infiltrace

Korelace Sklon Pokryvnost Vlhkost 
půdy V5 

Vlhkost 
půdy V10 

Vlhkost 
půdy V15 

Infiltrace 
I15 

Infiltrace 
I30 

Infiltrace 
I45 

Počátek 
odtoku tp 

Sklon  
-0,5579 
(9) 
0,1185 

0,0607 
(9) 
0,8767 

-0,0414 
(9) 
0,9158 

0,0865 
(9) 
0,8248 

-0,7884 
(9) 
0,0116 

-0,5833 
(9) 
0,0992 

-0,4920 
(9) 
0,1785 

-0,5746 
(9) 
0,1056 

Pokryvnost 
-0,5579 
(9) 
0,1185 

 
0,2740 

(9) 
0,4756 

0,3897 
(9) 
0,2999 

0,3870 
(9) 
0,3035 

0,2446 
(9) 
0,5258 

0,1099 
(9) 
0,7783 

0,6623 
(9) 
0,8736 

0,7492 
(9) 
0,0201 

Vlhkost 
půdy V5 

0,0607 
(9) 
0,8767 

0,2740 
(9) 
0,4756 

 
0,9257 

(9) 
0,0003 

0,9413 
(9) 
0,0002 

-0,5907 
(9) 
0,0940 

-0,7618 
(9) 
0,0171 

-0,7988 
(9) 
0,0098 

0,4966 
(9) 
0,1739 

Vlhkost 
půdy V10 

-0,0414 
(9) 
0,9158 

0,3897 
(9) 
0,2999 

0,9257 
(9) 
0,0003 

 
0,9596 

(9) 
0,0000 

-0,4701 
(9) 
0,2016 

-0,6911 
(9) 
0,0392 

-0,7366 
(9) 
0,0236 

0,6128 
(9) 
0,0794 

Vlhkost 
půdy V15 

0,0865 
(9) 
0,8248 

0,3870 
(9) 
0,3035 

0,9413 
(9) 
0,0002 

0,9596 
(9) 
0,0000 

 
-0,5680 
(9) 
0,1106 

-0,7491 
(9) 
0,0202 

-0,7703 
(9) 
0,0151 

0,6009 
(9) 
0,0870 

Infiltrace 
I15 

-0,7884 
(9) 
0,0116 

0,2446 
(9) 
0,5258 

-0,5907 
(9) 
0,0940 

-0,4701 
(9) 
0,2016 

-0,5680 
(9) 
0,1106 

 
0,9324 

(9) 
0,0002 

0,8850 
(9) 
0,0015 

0,1474 
(9) 
0,7051 

Infiltrace 
I30 

-0,5833 
(9) 
0,0992 

0,1099 
(9) 
0,7783 

-0,7618 
(9) 
0,0171 

-0,6911 
(9) 
0,0392 

-0,7491 
(9) 
0,0202 

0,9324 
(9) 
0,0002 

 
0,9915 

(9) 
0,0000 

-0,0146 
(9) 
0,9702 

Infiltrace 
I45 

-0,4920 
(9) 
0,1785 

0,6623 
(9) 
0,8736 

-0,7988 
(9) 
0,0098 

-0,7366 
(9) 
0,0236 

-0,7703 
(9) 
0,0151 

0,8850 
(9) 
0,0015 

0,9915 
(9) 
0,0000 

 
-0,0487 
(9) 
0,9010 

Počátek 
odtoku tp 

-0,5746 
(9) 
0,1056 

0,7492 
(9) 
0,0201 

0,4966 
(9) 
0,1739 

0,6128 
(9) 
0,0794 

0,6009 
(9) 
0,0870 

0,1474 
(9) 
0,7051 

-0,0146 
(9) 
0,9702 

-0,0487 
(9) 
0,9010 

 

 

Tab. 5 Odhad korelací a statistické významnosti mezi dvojicemi všech hodnocených proměnných při měření infiltrace
(Pearsonův test)

Vysvětlivka: Korelační koeficient
(počet případů)
minimální hladina významnosti

návány v intervalu 15 s po celou dobu měření a zpracová-
ny  do  grafického  časového  průběhu  rychlosti  infiltrace
vody do půdy (obr. 1) a rychlosti povrchové odtoku vody.
Důležitým parametrem pro porovnání hydraulických pomě-
rů hodnocených variant je vyznačený počátek povrchové-
ho odtoku vody tp. Na zobrazeném grafu vodorovná přím-
ka vyznačuje intenzitu dešťové srážky 1,463 mm.h-1, stou-
pající záznam bodů od 0 do úrovně 0,4 l.min-1.m-2 zachycuje
průběh rychlosti povrchového odtoku vody. Rychlost in-
filtrace (horní sestupný záznam bodů) je rozdílem mezi in-
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tenzitou deště a rychlostí povrchového odtoku vody. Zá-
znamy rychlostí povrchového odtoku i infiltrace jsou do
času  počátku  povrchového  odtoku  vody  konstantní,  do
tohoto okamžiku všechna voda ze simulované dešťové sráž-
ky vsakuje do půdy. Všechny popisované proměnné jsou
pro danou intenzitu deště porovnatelné

Hodnoty dosažené rychlosti povrchového odtoku a in-
filtrace v čase 15, 30 a 45 minut měření byly spolu s časem
počátku povrchového odtoku vody a vypočtenou ztrátou
zeminy jako důsledek vodní eroze (tab. 4) byly zaznamená-
ny do databáze pro statistické porovnání variant. V statis-
tickém programu Statgraphics byl pro vybrané proměnné
proveden odhad korelací a statistické významnosti mezi
dvojicemi všech hodnocených proměnných při měření in-
filtrace - Pearsonův test (tab. 5).
Z výsledků statistické analýzy nás nejvíce zajímá význam-

nost závislosti infiltrace v 15., 30. a 45. minutě zadešťování
I15, I30, I45 a počátku povrchového otoku na vstupních
parametrech – sklonu povrchu, pokryvnosti a vlhkosti půdy
ve vrstvách 0 až 50, 50 až 100 a 100 až 150 mm.
Z tabulky vyplývá, že hladinu významnosti na vyznače-

né úrovni i lepší lze předpokládat pro následující dvojice:
99 %: Vlhkost půdy V5 - Infiltrace I45
95 %: Sklon - Infiltrace I15

Vlhkost půdy V5 - Infiltrace I30
Pokryvnost - Počátek odtoku tp
Vlhkost půdy V10 - Infiltrace I30
Vlhkost půdy V10 - Infiltrace I45
Vlhkost půdy V15 - Infiltrace I30
Vlhkost půdy V15 - Infiltrace I45

90 % Sklon - Infiltrace I30
Vlhkost půdy V5 - Infiltrace I15
Vlhkost půdy V10 - Počátek odtoku tp
Vlhkost půdy V15 - Počátek odtoku tp

Analýza potvrdila předpoklad, že rychlost infiltrace vody
do půdy na trvalých travních porostech je závislá na sklo-
nu. Snižující se hladina významnosti s časem zadešťování
však signalizuje, že významu pro ovlivnění vsakování deš-

ťové vody po poměrně krátké době nabývají jiné faktory.
Nejvýznamnějším faktorem je vlhkost půdy před počátkem
zadešťování, nejvíce v povrchové vrstvě do 50 mm. Počá-
tek povrchového odtoku je závislý na pokryvnosti povr-
chu měřicí plochy na signifikantní úrovni 95 % a na počá-
teční vlhkosti půdy v hloubce od 50 do 150 mm.

Závěr
Infiltrace vody do půdy na trvalých travních porostech

je významně závislá na počáteční vlhkosti půdy. Pokryv-
nost ji ovlivňuje v počátku zadešťování. Po namočení po-
vrchu  rostlin  tento  faktor  pro  vsakováni  vody  do  půdy
ztrácí na významu. Také vliv sklonu povrchu se s časem
zadešťování významně snižuje. Největší váhu na průběh
infiltrace při simulovaném zadešťování trvalého travního
porostu má vlhkost půdy.
Zjištění síly sledovaných faktorů průběhu infiltrace při

simulovaném zadešťování signalizuje, že je nutné zaměřit
pozornost při dalších experimentálních měřeních na počá-
teční vlhkost půdy do větší hloubky. K objasnění vsako-
vání vody by mělo přispět sledování rychlosti změny vlh-
kosti půdy v závislosti na hloubce a na čase měření pomocí
intervalového snímání hodnot z vlhkostních čidel zapuště-
ných pod měřicí plochou do půdy.
Poděkování
Měřící zařízení a metodika měření jsou výsledkem řešení

výzkumného záměru MZE 0002703101 „Výzkum nových
poznatků vědního oboru zemědělské technologie a techni-
ka a aplikace inovací oboru do zemědělství České republi-
ky“, měření povrchového odtoku vody na travních poros-
tech jsou součástí řešení grantového projektu NAZV MZe
ČR QG 60093 „Hospodaření na půdě v horských a podhor-
ských oblastech se zřetelem na trvalé travní porosty“.
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Pomocí rychlosti infiltrace jsme hodnotili vliv obnovení trvalého travního porostu pomocí přísevu na infiltraci vody do
půdy. K měření využíváme simulátor deště s měřicí plochou 0,7x0,7 m. Při přívalové intenzitě deště od 50 do 100 mm.h-1

dosahuje kinetická energie dešťových srážek u našeho simulátoru deště od 19 do 27 J.m-2.mm-1. Ustálená rychlost infiltrace
a  počátek  plošného  povrchového  odtoku  vody  při  intenzivních  dešťových  srážkách  jsou  porovnatelným parametrem
charakteristickým pro definované půdní vlastnosti a měřicí stanoviště. Při intenzitě zadešťování 87,78 mm.h-1 se potvrdila
závislost rychlosti infiltrace vody do půdy na sklonu a pokryvnosti povrchu půdy a na vlhkosti půdy v povrchové vrstvě
do hloubky 50 mm.
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Kontaktní adresa:
Ing. Pavel Kovaříček,CSc., Ing. Rudolf Šindelář, Ing. David Andert, CSc,

Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i.Drnovská 507, 161 01 Praha 6
Tel: 233 022 236, Fax: 233 312 507,

E-mail: pavel.kovaricek@vuzt.cz, rudolfs8@seznam.cz, andert@vuzt.cz
Ing. Jan Frydrych

OSEVA PRO, Výzkumná stanice travinářská
Hamerská 698, 756 54 Zubří

Tel: 571 658 195, FAX: 571 658 197, E-mail: frydrych@quick.cz



73

Zemědělská   technika  a  biomasa  2007

PŘÍNOSY SATELITNÍ NAVIGACE PRO ZEMĚDĚLSKOU PRAXI
CONTRIBUTION  OF  SATELLITE  GUIDANCE  SYSTEM  FOR  AGRICULTURAL PRACTICE

M. Kroulík1,2, T. Loch1, M. Zlínský1, J. Hůla1,2

1)Česká zemědělská univerzita Praha,
2)Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i. Praha

Abstract
Evaluation of new technologies in agricultural machinery guidance can help producers choose the right equipment for their
applications. Comparison between different guidance systems was based on the amount of guidance error measuring (i.e.,
the deviation of the vehicle from the desired path). Accuracy of working rides by the help of satellite navigation depends on
a lot of factors. These ones was accuracy of received signal DGPS (eventually RTK) and accuracy of simple steering working
unit or human factor. It was found out a cause of overlaps working rides without utilization of assisted steering system.
Important role plays swath implement too. The guidance system GPS can be used and applied in field operations. In this time
it is being searched possibilities of applying these steering systems with respects on general requirements against soil
compaction. Working rides on the fields are necessary and random in traditional farming. Comparison to soil tillage with
relation to working rides showed: frequency of working rides, its overlaps and soil compaction during working rides in
conventional tillage, conservation tillage and direct drilling. The accuracy of GPS guidance systems supports development
of continual tracked rows (control traffic farming) as possible measurement against soil compaction in application with
increased requirements against soil erosion. It can be applied processes as terracing a contour or strip farming. The
guidance systems play a very important role in this case.

Keywords: GPS, machinery guidance, guidance accuracy, control traffic farming, soil compaction, soil erosion

Úvod
V současné době, kdy je kladen oprávněný důraz na še-

trné metody hospodaření na půdě, nachází své místo a uplat-
nění také satelitní navigátory. V několika posledních letech
došlo zejména v oblasti automatizace a kontroly procesů
k významnému posunu vpřed. Navíc celá řada zajímavých
a ekonomicky příznivých metod kontroly a řízení je založe-
na na relativně jednoduchém principu. Existuje tedy reálná
šance k jejich zavedení a uplatnění v praxi. Nemusí se zda-
leka vždy jednat o nové myšlenky a přístupy, pouze v době
kdy vznikly, nebyly k dispozici prostředky k jejich zdárné
realizaci.

Výrobci zemědělské techniky, zejména potom výrobci
traktorů a samojízdných sklízečů nabízejí pro své stroje
několik možností, jak řešit otázku navigace a automatické-
ho řízení. Navigační systémy postupně nahrazují kotoučo-
vé znamenáky při setí, pěnové značkovače při práci postři-
kovačů, případně zcela nahrazují kolejové meziřádky a zá-
roveň řeší problém při správném navazování pracovních
jízd rozmetadel tuhých minerálních hnojiv. Dále se využíva-
jí pro navigaci pracovních souprav při podmítce, předseťo-
vé přípravě půdy a řízení sklizňových strojů.
Hlavní přínosy, tak jak je ve svých pracích uvádějí napří-

klad Dunn a kol. (2006), Han a kol. (2004), Stoll a Kutzbach
(2000), Debain a kol. (2000), Cordesses (2000) lze shrnou do
těchto  bodů:

- snížení únavy řidiče: naváděcí systém snižuje úsilí po-
třebné k udržení správné trasy stroje.

- zvýšení produktivity: umožnění vyšší operační rych-

losti, rychlejšího otáčení na souvratích, úspory pro
středků.

- snížení  nákladů  dochází  k významnému omezení pře-
kryvů a vynechávek .

- sníží se dopad na životní prostředí.
- možnost efektivně pracovat přes noc.
- vyšší  bezpečnost.
- vyšší kvalita: řidič může zaměřit pozornost na kontrolu

kvality práce.

Stálé kolejové stopy.
Zemědělská půda je v různé míře vystavována tlakům

vyvíjeným pojezdovými ústrojími traktorů, sklizňových stro-
jů a dopravních prostředků. Přejezdy po pozemcích jsou
však  v současném  zemědělství  nevyhnutelné.  Jednou
z možností, jak omezit nežádoucí zhutňování půd, které je
s přejezdy spojováno, je soustřeďování přejezdů po půdě
do trvalých kolejových stop. Do těchto stop by mělo být
soustředěno maximum přejezdů, přičemž produkční plocha
by zůstala ušetřena stlačování pojezdovými ústrojími me-
chanizačních prostředků. V trvalých  jízdních stopách je
navíc možné dosahovat nižších hodnot valivého odporu a
tedy lepší sjízdnosti. Rozvoj systému stálých kolejových
řádků podporuje vysoká přesnost navigace (Tullberg 2000,
Chamen a kol. 2003). S nastupující technikou pro precizní
zemědělství je reálná šance pro větší rozšíření tohoto sys-
tému (Lamour a Lotz 2007).

Opatření proti erozi půdy.
Problém vodní eroze je velmi závažné a často diskutova-
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né téma. Jedním z požadavků šetrného hospodaření na půdě
je omezení eroze půdy s využitím vhodných technologic-
kých postupů a opatření (Basic a kol. 2004, Reicosky a kol.
2005). Jedním z účinných protierozních opatření, které se
bez podpory navigačního systému neobejde  je obhospo-
dařování půdy po vrstevnicích (Obr. 1), terasování, setí do
hrůbků a pásové střídání plodin (Gan-Mor a Clark 2001,
Köller 2002, Morgan 2005). Ohlasy z praxe jen potvrzují, že
podobné návrhy budou do budoucna požadovány.

Obr. 1: Ukázka vrstevnicového obhospodařování, střídá-
ní kukuřice a travních pásů.

Materiál a metodika
K měření přesnosti navazování pracovních jízd byly po-

užity produkty nabízené fimou Trimble (Varianty 1 až 8). Do
hodnocení byly  rovněž zahrnuty měření, kdy nebyla při
práci použita navigace GPS (Varianty 9 až 13). Varianty
s použitím navigace reprezentují plně automatické řízení,
řízení asistované a manuální řízení s použitím světelné lišty.
Detailní popis jednotlivých variant je uveden v tabulce 1.

Pro objektivní posouzení a následné statistické vyhod-
nocení přesnosti navazování pracovních jízd je nutné na-
měřit alespoň 36 hodnot pro každé samostatné měření. Hod-
noty byly naměřeny tzv. maticovým způsobem. To zname-
ná naměření alespoň 36 hodnot ve čtverci o straně 6 měře-
ní. Měří se 6 pracovních záběrů mezi 7 jízdami ve směru
kolmém na pracovní jízdy a v souběžném směru dalších 6
měření vzdálených od sebe o velikost pracovního záběru.
Pro jednotlivá měření byly vyjádřené odchylky od nasta-
veného záběru, kdy se od nastavené hodnoty záběru ode-
četla hodnota naměřená.
Způsob měření  přesnosti návaznosti  dvou  sousedních

pracovních jízd se nazývá metodou „pass – to – pass“.
Tato metoda slouží k měření přesnosti roztečí sousedních
pracovních jízd vytvořených pohybem pracovní soupravy
po pozemku (Beel, 2000). Lze ji uplatnit ihned po pracovní
aplikaci, jestliže jsou zřetelné stopy po projetí pracovní sou-
pravy nebo jsou vytvořeny jiné identifikační prvky, jako
například kolejové řádky při setí.

Hodnocení přejezdů strojních souprav po pozemcích.
Pro záznam a monitoring přejezdů techniky po pozem-

cích byly použity DGPS přijímače se záznamem bodů v in-
trervalu 2 s. Byly monitorovány veškeré prováděné opera-
ce a přejezdy po pozemcích při orebné a půdoochranných
techologiích. Následně byly pro jednotlivé operace stano-
veny plochy přejeté pneumatikami a vypočteno procento
pokrytí.

Výsledky a diskuse
Přesnost  navazování pracovních  jízd pomocí  satelitní

navigace závisí na mnoha faktorech. Jestliže se jedná o na-
vigaci pracující na principu asistovaného nebo zcela auto-
matického řízení, můžeme zanedbat lidský faktor. Při těchto
druzích řízení se řidič soustředí pouze na určování první
jízdy a otáčení na souvratích. Druhým faktorem je samotná
přesnost navigačního systému. Tu můžeme rozdělit na přes-
nost přijímaného signálu DGPS (případně RTK) a přesnost
systému ovládání směru pracovní soupravy. Poslední fak-
tor tvoří samotná pracovní souprava. U pracovních sou-
prav pohybující se na svažitém pozemku po vrstevnicích
nepracuje připojené nářadí v podélné ose tažného prostřed-
ku . I když je řídící stroj vybaven kompenzací svahu, pří-
davné nářadí může mít tendenci na svahu vybočovat. Tyto
všechny faktory potom tvoří výslednou přesnost satelitní
navigace používané v praxi.
Tabulka 2 přináší základní statistický přehled pro odchylky

jednotlivých měření. Statistická charakteristika dat dokládá
variabilitu měřených hodnot také vymezením maximální a
minimální hodnoty.
U všech variant s použitím navigace kromě varianty 5 a 7

se střední hodnoty blížily 0. Nejmenší odchylky vykazova-
la navigace se signálem RTK. Rovněž varianty 2 a 3 vykáza-
ly oproti ostatním variantám nižší odchylky od požadova-
ného směru jízdy. Přínos navigace nejvýrazněji dokazuje
porovnání hodnot chyb u varianty 2 a 9. Tedy variant s a
bez navigace u shodných pracovních operací. Nižší úro-
veň přesnosti vykazují hodnoty variant 4, 5 a 6. Výslednou
přesnost  u  uvedených  variant  pravděpodobně  ovlivnil
systém ovládání. Oproti automatickému řízení je rychlost
reakce řízení s použitím asistovaného řízení pomalejší.
Ze  skupiny  navigace  s asistovaným  řízením  vykázala

nejnižší úroveň přesnosti varianty 5. Na výsledku se proje-
vila úroveň přesnosti signálu, kdy Egnos je z uvedených
případů nejslabší. Nejnižší úroveň přesnosti navigačních
přístrojů vykazovaly varianty 7 a 8, kdy se do řízení mimo
úrovně signálu vnáší lidský faktor.
U variant bez navigace vykazovala střední hodnoty chyb

kladné  hodnoty.  Při  práci  tedy  docházelo  především
k překrývání záběrů. Také pracovní má významný vliv na
přesnost řízení. To nejlépe dokládá porovnání variant, kde
pracoval postřikovač o záběru 18 m a talířové podmítače o
záběru 6 m. Přesnost práce postřikovače zlepšil pěnový
značkovač,  přesto  byly  pozorovány  značné  odchylky.
K menším odchylkám od středních hodnot u varianty 13
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 Varianta Pracovní operace Pracovní záběr/ 
nastavení Typ navigace Úroveň signálu 

1 Traktor JD 8520 
secí stroj Horsch 8 m / 8 m Automatické řízení RTK 

2 Traktor Fendt 924 
talířový podmítač Lemken 6 m / 5,95 m Automatické řízení  Omnistar XP 

3 Traktor JD 8520 
secí stroj Horsch 8 m / 7,95 m Automatické řízení Omnistar HP 

4 Traktor CASE CVX 1190 
postřikovač Mamut 24 m / 23,75 m Asistované řízení 

EZ-Steer Omnistar HP 

5 Traktor Steyer 9230 
smyk 8 m / 7,75 m Asistované řízení  

EZ-Steer Egnos 

6 Traktor Steyer 9230 
smyk 8 m / 7,80 m Asistované řízení  

EZ-Steer Omnistar XP 

7 Samojízdný postřikovač 
Tecnoma Laser 400 36 m / 35,6 Světelná lištaTrimble  

AgGPS PSO 21 Omnistar VBS 

S 
na

vi
ga

cí
 

8 
Traktor JD 6820 
postřikovač  Vicon 
RotaFlow 

24 m / 23,8 m Světelná lištaTrimble   
EZ-Guide Plus Egnos 

9 Traktor Fendt 924 
talířový podmítač Lemken 6 m / - Řidič - zkušenosti 4 

roky 
navazování jízd 
odhadem řidiče 

10 Traktor JD 8320 
talířový podmítač 6 m / - Řidič - zkušenosti 6 

let 
navazování jízd 
odhadem řidiče 

11 
Traktor Zetor 9540 
Postřikovač HARDI Twin 
Air 

18 m / - Řidič - zkušenosti 6 
let 

navazování jízd 
odhadem řidiče 

12 
Traktor Zetor 10540 
postřikovač HARDI Twin 
Air 

18 m / - Řidič - zkušenosti 13 
let 

pěnový 
značkovač 

Be
z 

na
vi

ga
ce

 

13 Traktor New Holland TE 88 
secí stroj Accord MT 6 6 m / - Řidič - zkušenosti 5 

let znamenák 

 

Tab. 1: Hodnocené varianty

Tab. 2: Statistický přehled chyb pro jednotlivé varianty

 varianty 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Stř. hodnota 0,00 -0,01 -0,01 -0,04 -0,11 -0,03 0,36 -0,10 0,17 0,20 0,43 0,09 0,17 
Medián 0,01 0,00 -0,02 -0,04 -0,13 -0,03 0,35 -0,01 0,15 0,18 0,79 0,18 0,16 
Směr. odchylka 0,03 0,05 0,06 0,12 0,13 0,07 0,16 0,21 0,08 0,11 0,94 0,61 0,04 
Šikmost -0,47 -0,64 0,67 0,20 0,14 0,09 0,28 -0,78 -0,72 0,83 -0,10 -0,87 0,59 
Rozdíl max-min 0,12 0,16 0,25 0,49 0,51 0,24 0,60 0,67 0,44 0,48 3,10 2,29 0,19 
Minimum -0,07 -0,11 -0,10 -0,26 -0,37 -0,15 0,09 -0,52 -0,10 -0,02 -1,10 -1,27 0,09 
Maximum 0,05 0,05 0,15 0,23 0,14 0,09 0,69 0,15 0,34 0,46 2,00 1,02 0,28 
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přispělo použití znamenáku, přesto docházelo k přeryvům
jízd v průměru o 0,17 m.

Hodnocení přejezdů strojních souprav po pozemcích.
Zajímavý je pohled na technologii zpracování půdy, po-

kud si vyjádříme plochy pozemku pokryté stopami mecha-
nizačních prostředků. Na výřezech o výměře 1 ha bylo de-
monstrováno pokrytí plochy jízdními stopami. Do hodno-
cení byly zahrnuty všechny vstupy na pozemky, které se
během sezóny uskutečnily. Na obrázku 2 jsou graficky vy-
jádřeny přejezdy v uvedeném výřezu pro orebnou techno-
logii.

Obr. 2: Vykreslení pohybu prostředků po pozemku u orebné technologie.

Tab. 3: Pokrytí plochy (1 ha) pozemku stopami pro jednotlivé vstupy

Na obrázku jsou vyjádřeny pouze trajektorie jednotlivých
přejezdů. Při vyjádření celkového pokrytí stopami přineslo
hodnocení následující výsledky:
- při orebné technologii bylo pokryto jízdními stopami
v průměru 96 % plochy.

- půdoochranná technologie zajistila snížení přejezdů na
65,2 %.

- u přímého setí bylo přejezdům vystavenou 42.7 % plo
chy pozemku.

Zanedbatelné nejsou rovněž opakované přejezdy, kdy stej-
né místo bylo minimálně jednou opakovaně přejeto.
Podrobné rozdělení, včetně opakovaných přejezdů na-

jdeme v tabulce 3.
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Podmítka 6 37,8 1. podmítka 8 23,0 Desikace 36 2,67 
Aplikace kejdy a 
plnění 12 9,1 Desikace 36 2,67 Setí 8 20,2 

Orba  44,6 2. podmítka 8 21,4 
Příprava 10 56,6 Setí 8 20,2 

Ochrana a hnojení 
(kolejové řádky 36 2,81 

Setí 6 38,5 Sklizeň 6,1 25,2 Ochrana a hnojení 
(kolejové řádky 36 2,81 Odvoz zrna  0,9 Ochrana a hnojení 

(kolejové řádky) 24 2,5 Sklizeň 6,1 25,2    
Sklizeň 7,5 21,7 Odvoz zrna  0,9    
Odvoz zrna  3,9       
Lisování slámy  13,5       
Odvoz balíků  3,9       
Pokrytí celkem 
(včetně opakovaných 
přejezdů) 

 96   65,2   42,7 

Opakovaně 
přejížděné plochy  144   31,0   9,2 
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K podobným  výsledkům došel  také Tullberg  (1990).
K uvedenému vyjádření je zapotřebí přidat další doplňující
údaj a tím je momentální vlhkost půdy. Je obecně známo že
vlhká a případně nakypřená půda je k nežádoucímu zhut-
nění náchylná mnohem více než půda v sušším nenakypře-
ném stavu. Řada operací, jmenujme zejména přípravu půdy,
setí, přihnojování a ochrana v jarním období, na druhou
stranu sklizeň některých plodin, spadá do období, kdy je
zranitelnost půdy vyšší. Rovněž na zavlažovaných plochách
a intenzivních provozech je riziko nežádoucího zhutnění
velmi vysoké.

Snižování intenzity zpracování  vede ke snížení zatížení
půdy přejezdy. Osvojení systému stálých jízdních stop může
zatížení pozemků přejezdy nadále snížit. Jako hlavní pře-
kážkou však může představovat technické řešení stejného
rozchodu pneumatik nebo pásů (Obr. 3).

Obr. 3:Technické řešení shodného rozchodu pásů.

Závěr
Hlavní očekávaný přínos navigace spočívá v omezení

překryvů a nedodělků. Výsledky prokázaly výrazné omeze-
ní chyb. Obsluha stroje je  stále nezbytná, navigace ale
významně ulehčuje řidiči práci. Ukazuje se rovněž, jak efek-
tivní může být  využití GPS přijímače a znalost aktuální po-
lohy významná pro omezení nežádoucího zhutnění vyvo-
lané opakovanými přejezdy, případně kontrole nežádoucí
eroze.

Článek  vznikl  za  finanční  podpory  projektu MSM 604
6070905 a MZE 1G57042
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Anotace
Hodnocení nových technologií v navigaci zemědělských souprav může napomoci pěstitelům ve výběru vhodného systému
pro jejich aplikace. Porovnání rozdílných zpusobu navigace bylo založeno na hodnocení  chyb pri práci (velikostí odchylek
od požadovaného smeru). Přesnost navazování pracovních jízd pomocí satelitní navigace závisí na mnoha faktorech. O
přesnosti rozhodovala úroveň přijímaného signálu DGPS (případně RTK) a přesnost systému ovládání směru pracovní
soupravy, případně lidský faktor. U pracovních operací bez použití navigace byla především tendence k překrývání jízd.
Významnou roli hraje záběr stroje. Využití navigačních systémů GPS připadá téměř na všechny zemědělské polní činnosti.
Nyní se hledají další možnosti uplatnění těchto systémů s ohledem na obecné požadavky na ochranu orné půdy před erozí
a nežádoucím zhutňováním. Přejezdy po pozemcích jsou v současném zemědělství nevyhnutelné, jejich organizace je však
náhodná. Porovnání technologií zpracování půdy ve vztahu k přejezdům ukázalo četnost přejezdů, jejich překryvy a zatížení
půdy při přejezdech u orebné technologie, půdoochranné technologie a přímého setí. Přesnost navigace podpoří rozvoj
systému stálých kolejových stop, jako možného opatření proti nežádoucímu zhutnění půdy. V technologiích se zvýšenými
nároky na ochranu půdy před erozí se mohou uplatnit postupy označované jako terasování, vrstevnicové nebo pásové
hospodaření. Zde hrají navigační systémy rovněž významnou roli.

Klíčová slova: GPS, navigace strojů, přesnost navigace, jednotné kolejové řádky, zhutnění půdy, eroze půdy
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OŠETŘOVÁNÍ PŮD UVÁDĚNÝCH DO KLIDU MULČOVÁNÍM
SET-ASIDE  LAND  CULTIVATION  BY  MULCHING

V. Mayer, M. Vlášková
Výzkumný ústav zemědělské techniky v.v.i. Paha

Abstract
In the paper is presented the survey of techniques for mulching and their type of construction and function, test results and
evaluation of some operational and economic parameters. There are presented the operational cost of machines and fuel
consumption depending on amount of biomass, working width of machine, and output of biomass and continuity found in
operational measurement. Costs of mulching operation were calculated in the range of 350 to 900 CZK. ha-1 with fuel
consumption from 5,5 to 15 l.ha-1 and performance from 5 to 28 ha per day according to conditions. Set-aside land (for the
long time in system of its grassing) has affect on some physical properties of soil. Measurement results indicate the market
growth (till double) the topsoil compaction on the set-aside land. The growth of grass biomass in the next year (after
treatment in the previous year) was 12,5 to 30 % as compared by 30 % reduced content of dry matter in the newly grown
biomass (in accordance with the previous year.) The ascertained course of soil moisture documents the lower ability of soil
to keep the water in the depth above 10 cm on the plot without any treatment.

Keywords: soil cultivation, set-aside land, mulching technique, biomass, soil properties, costs, fuel consumption

Úvod
S předpokládaným nárůstem ploch půd uváděných do

klidu nebo ponechaných ladem se očekává také rozšíření
postupů  ošetřování  a  likvidace  nežádoucích  porostů  na
nich kombinacemi postupů sečení a mulčování se spásá-
ním popř. kompostováním. Ve starých zemích Evropské
Unie jsou v současnosti dotační tituly platby na farmy pod-
miňovány ponecháním až 10 % orné půdy v klidu. Tento
trend se bude muset v budoucnu uplatňovat i u nás. Pro
účely  ošetřování  porostů  na  půdách  neobdělávaných  a
uváděných do klidu je proto postup mulčování v kombina-
ci se sečením, spásáním výhodný jak z ekonomického tak i
z hlediska energetického, má však také i některé nedostat-
ky a rizika. Technika mulčování může být však využita i pro
drcení posklizňových rostlinných zbytků před jejich ná-
sledným zapravením do půdy i na plochách intenzivně ze-
mědělsky využívaných. Převážně jsou však stroje na mul-
čování používány pro posečení a rozdrcení zelených rost-
linných zbytků, staré trávy na trvalých travních porostech
a pro ošetřování úhorových ploch. Další možnosti jejich
uplatnění jsou při likvidaci odpadní rostlinné hmoty v ovoc-
nářství, na vinicích, jahodových a dalších kulturách v zeli-
nářství a také v komunální oblasti při úpravách parkových
a jiných ploch. Předpokládá se proto, že dojde v brzké době
a v nabídce techniky dnes již dochází k většímu nárůstu
požadavků na stroje pro mulčování a sečení zejména v hor-
ských a podhorských a dalších výrobně nepříznivých ob-
lastech z hlediska jejich kvality a spolehlivosti. V horských
oblastech se předpokládá rozšíření používání techniky a
strojů na mulčování a sečení o menších pracovních zábě-
rech do 3 m. Při uplatnění postupů spojených s mulčová-

ním v nížinných oblastech do 8° je však výhodnější z důvo-
du nižších měrných nákladů na ošetření ploch, použití stro-
jů o větších pracovních záběrech od 3 do 6 m. Na výkon-
nost pracovního ústrojí mulčovačů má velký vliv kolísání
množství zpracovávaného materiálu porostu a jeho různé
vlastnosti. Množství materiálu se pohybuje v širokých
mezích od 1 až do 30 t.ha-1 rostlinné hmoty. Omezení země-
dělské péče na půdách má za následek, že se na svažitých a
zamokřených plochách nacházejí četné překážky, které ve-
dou k prostojům a poškození strojů. Také z ekologického
hlediska jsou na mulčovače kladeny požadavky na mini-
mální poškození mikroflóry stávající vegetace, fauny a
v neposlední řadě i na ochranu zvěře. Popsané podmínky
proto vyžadují různá konstrukční řešení pracovních ústrojí
strojů a jejich použití. Konstrukční provedení proto musí
těmto podmínkám vyhovovat a proto mají mulčovače pra-
covní ústrojí i vlastní pracovní nástroje různého typu. Na-
příklad jsou to skupiny srpových, krouživých či talířových
mulčovačů (Obr. 1) s vertikální osou otáčení pracovních
nástrojů nožů, skupina cepových nebo kladívkových mul-
čovačů  (Obr. 2) a skupina šnekových  mulčovačů
s horizontální osou otáčení pracovního ústrojí. Mulčovače
se srpovými, krouživými pracovními nástroji v důsledku
horizontálního řezu jsou vhodné k použití především u vyš-
ších  stonkových  porostů.  Při  práci mají  však  tendenci
k vytváření řádků takže je často nutné zařadit další operaci
rovnoměrného rozmetání rozdrcené hmoty. Toto odpadá
při použití mulčovačů s cepovými a kladívkovými pracov-
ními nástroji s vertikálně pracujícími pracovními nástroji.
Tyto typy jsou proto vhodnější pro víceré ošetřování trav-
ních porostů.
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Při mulčování porostů na ladem ležící orné půdě, loukách
a pastvinách se vzrostlá biomasa seče, drtí a rozprostírá na
široko a zetlí na téže ploše. V tomto případě se provádí tzv.
plošné kompostování. K mulčování vzrostlého porostu na
loukách a pastvinách by se mělo podle odborníků z oblasti
agrotechniky přistupovat vždy koncem června, druhé zpra-
cování by potom mělo přijít v srpnu až září u silně zapleve-
lených pozemků. U suchých a polosuchých travních po-
rostů by měl postačit pouze jeden mulčovací řez v září.
Podle řady autorů zabývajících se agrotechnickou pro-

blematikou by měly být plochy ležící ladem alespoň jednou
v roce posekány nebo mulčovány. Nejen z hlediska potla-
čení rozšiřování plevelů, ale i z důvodu péče o krajinu, pro-
tože zanedbané plochy značně hyzdí krajinu. Stanovení lhů-
ty pro mulčování je závislé na druhu rostlin používaných
pro ozelenění a na plevelech před jejich generativním mno-
žením. Převážně je doporučováno mulčování v červnu a
červenci. Mimo orných půd ležících ladem měly by být také
louky  a  pastviny extenzivně  obhospodařované  nebo  ne-
využívané alespoň minimálně ošetřeny, protože jinak drn
rychle a trvale degeneruje a neplní svoji funkci. Střední
mechanická péče o  tyto plochy spočívá ve smykování a
válcování v předjaří, nedoporučuje se však již tradiční vlá-
čení bránami protože poškozuje drn a mladé rostliny. Pose-
čení je nutné jednou za rok při extenzivní pastvě popř. mini-
málně v jednom mulčování. Náklady na tyto operace by
celkem neměly přesáhnout 1000-1500 Kč.ha-1. Tyto opera-
ce jsou však důležité a potřebné pro udržení typické vege-
tace luk a pastvin. Při zanedbání těchto operací, by na vět-
šině těchto ploch proběhlo stádium vytváření náletu, které
by vedlo k zaplevelení a neřízenému zalesnění.
Postupy mulčování například široko-záběrovými mulčo-

vači  kladívkového nebo  srpového či  talířového  typu  při
ošetření porostů ladem a pro likvidaci odpadní rostlinné
hmoty jsou výkonné, mají však také některá rizika a nevý-
hody na které je potřeba uživatele upozornit. Jedná se pře-
devším o možné nepříznivé vlivy na složení porostů vlivem
vyležení a snížení odolnosti některých kulturních rostlin.
Tyto vlivy, které mají trvalejší účinky je proto potřebné dů-
kladněji výzkumně i prakticky sledovat. Problematika opa-
kovaného mulčování biomasy na půdách ponechaných la-
dem je v poslední době proto odborníky přehodnocována
a diskutována vzhledem k uvedeným negativním účinkům
tohoto postupu například na půdu (zvýšení obsahu a vy-
plavování nitrátů) a na složení porostů (zvýšení podílů ne-
žádoucích plevelných druhů v porostech) možnosti zvýše-
ní erozních vlivů. Mulčovače kladívkového či cepového
typu s vysokými pracovními rychlostmi poškozují více mi-
kroflóru a faunu. Mulčovací stroje by měly proto být vyba-
veny i zařízením pro plašení zvěře. Příklady provedení mul-
čovačů různých výrobců a typů pracovních ústrojí a jejich
použití jsou na obrázcích.
V oblasti výroby techniky pro péči o půdy ladem nebo

uváděné do klidu, trvalé travní porosty, lesní i komunální
užití je v současnosti v tuzemsku i zahraničí široká nabídka
strojů pro údržbu zelených ploch ve stavu, který vyhovuje

ekonomickým i ekologickým požadavkům. Významnými
prodejci na našem trhu jsou zejména firmy ECO Inter Lu-
kov, SOME Jindřichův Hradec, výrobci STS Jindřichův
Hradec, Agrostroj Pelhřimov a další. Ze zahraničních firem
nabízí tyto stroje ve svém sortimentu firmy Horsch-SRN,
Kverneland-Norsko, Berti ,Seppi M a Agrimaster z Itálie a
řada dalších firem. Firmy ELHO a DUCKER nabízí specielní
žací a mulčovací stroje kladívkového, cepového i talířové-
ho typu pro zemědělství, lesnictví i komunální účely. Ob-
dobně i firmy PERFECT z Holandska, MUTHING SRN
SCHULTE Kanada nabízí řadu strojů a techniku na sečení,
mulčování a další ošetření porostů. Dále firmy BERTI a KIR-
PY a BRIELMAJER nabízejí techniku na ošetřování a úpra-
vu zelených ploch, zemní a další půdní práce. Orientace
uživatelů při výběru v tomto širokém sortimentu je značně
obtížná vzhledem k této široké nabídce prodejců. Poznatky
uvedené v článku by proto měly k  lepší  informovanosti
uživatelů o přednostech a rizicích použití této techniky a při
jejím výběru alespoň malou měrou přispět.

Obr. 1 Mulčovače srpového, krouživého či talířového typu
s vertikální osou otáčení pracovních nástrojů nožů jsou
nabízeny s různými pracovními záběry i provedením

Obr. 2 Mulčovače kladívkového a cepového typu pro ošet-
řování porostů vyrábí řada výrobců v široké škále pra-
covních záběrů a provedení

Materiál a metody
VÚZT, v.v.i. Praha prováděl v minulém období hodnoce-

ní některých provozních a ekonomických parametrů mul-
čovačů nabízených na našem trhu. Byly zjišťovány základ-
ní informace o možnostech uplatnění strojů od uživatelů.
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rostu v závislosti na šíři pracovního záběru je znázorněn na
grafu (Graf 1).Výsledky jsou však značně závislé na množ-
ství zpracovávaného materiálu t.j. na složení a stavu poros-
tu a na průchodnosti stroje jak je znázorněno na dalším
grafu (Graf 2). Na základě provedených měření a informací
od uživatelů je nutné při přerostlém porostu opakovat zá-
sah mulčování na téže ploše vícekrát s různou výškou řezu
strniště. Náklady na mulčování potom samozřejmě přiměře-
ně  vzrostou.  Zjištěné  provozně-ekonomické  údaje
o pracovních postupech,  strojních  linkách a soupravách
používaných při péči a ošetřování půdy uváděné do klidu
v různých výrobních a půdních podmínkách zemědělských
podniků byly  zpracovány do  tabulek. Byly  vypracovány
návrhy doporučených pracovních postupů pro zakládání a
ošetření  trvalých  travních porostů, energetických  a dal-
ších půdoochranných plodin na půdách uváděných do kli-
du. Příklad pracovního postupu a operací zakládání travní-
ho porostu při uvádění orné půdy do klidu je na tabulce
(Tab. 1). V tabulkách jsou uvedeny celkové náklady a spo-
třeba paliva na pracovní operace a příklady možného tech-
nického vybavení podniků, použitých strojních souprav a
typů strojů pro jednotlivé výrobní oblasti.
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Graf 1 Náklady a spotřeba paliva na ošetření travního porostu mulčovačem kladívkového typu v závislosti na pracov-
ním záběru stroje

Na základě vlastních měření výkonností strojů, výrobci a
uživateli udávaných provozních parametrů a cen byly vy-
počteny náklady na provoz těchto strojů a linek.
Měření vlivů ponechání půdy dlouhodobě v klidu při je-

jím  zatravněním  na  některé  fyzikální  vlastnosti  půdy  a
na charakteristiku povrchových vrstev půdy a porostu na
půdě, bylo prováděno odebíráním půdních vzorků a pene-
tračními měřeními pro zjištění potřebných údajů charakteri-
zujících fyzikální stav půdy. Zjišťovány byly i profily povr-
chu  porostu a  povrchu  půdy  laserovým profilografem  a
odebírány byly vzorky porostu na výnos a sušinu biomasy
v průběhu vegetačního období. Odebrané vzorky byly la-
boratorně  vyhodnocovány.

Výsledky a diskuse
Plošné výkonnosti mulčovačů za směnu byly podle pra-

covního záběru stroje a pracovních podmínek naměřeny v
rozmezí 5-28 ha.sm-1. Přímé náklady na operaci mulčování
byly vypočteny v rozmezí 350-900 Kč.ha-1 . Příklad průměr-
ně zjištěných přímých nákladů a spotřeby paliva při použití
kladívkového mulčovače českého výrobce na travním po-

Graf 2 Náklady a spotřeba paliva na mulčování v závislosti na průchodnosti zpracovávaného materiálu mulčovačem
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Pracovní operace 
Technické zajištění  

(energetický prostředek + stroj) 
(příklady) 

Spotřeba 
paliva 
(l.ha-1) 

Náklady 
variabilní + fixní 

(Kč.ha-1) 

Podmítka mělká 8-12 cm 
(radličkový nebo talířový podmítač) 

Traktor Case 7230 140 kW 
Radličkový podmítač, Kverneland, 
talířový (diskový) podmítač PH 2-020 

8,2 440 

Vápnění , podíl 0, 25  
(rozmetadlo hnojiv, nakladač) 

Traktor 2x4, 75 kW 
Rozmetadlo Amazone ZAU 18, 
nakladač 

7,5 675 

Střední orba s urovnáním oranice 
(pluh s drobičem nebo smykem) 

Traktor Case 7250 
Pluh Europa 2,6 m 20,1 1200 

Příprava půdy před setím ošetření 
vláčením a smykováním 
(hřebové brány, smyky) 

Traktor Case 7230 140 kW  
agregát smyk a brány BTZ 10 m 3,0 180 

Válení před setím  
(válce hladké) 

Traktor 2x4, 75 kW 
válce hladké  4,0 200 

Setí univerzálním secím strojem bez 
ceny osiva (secí stroj univerzální) 

Traktor 2x4, 88 kW 
secí stroj Amazone, Lemken Hasia, 
Einbock 

6,7 385 

Jarní válení, vláčení, smykování po 
zasetí  
(válce rýhované, brány, smyky) 

Traktor 2x4, 88 kW 
válce, brány, lučně-pastevní smyk 4,1 210 

Hnojení N s cenou hnojiva 
(rozmetadlo průmyslových hnojiv, 
nakladač, postřikovač) 

Traktor 2x4, 88 kW 
Rozmetadlo Amazone, postřikovač 
Hardi, Tecnoma 

2,8 1375 

Hnojení organickými hnojivy, 
močůvkování s cenou hnojiva 
(rozmetadlo, autocisterna, traktor + 
fekální přívěs) 

Traktor Case 7230 140 kW 
Vakuomat, autocisterna 33,0 4650 

Sečení nebo mulčování během 
vegetace 
(žací nebo mulčovací stroj) 

Traktor Case 5150 103 kW 
Žací stroj Kuhn, mulčovače Berti, 
Schulte, Kirpy  

8,5 500 

Zpracování půdy, založení porostu a ošetření celkem  98,0 9815 
 

Tab. 1 Příklad pracovního postupu a technického vybavení při zakládání a ošetření travního porostu na orné půdě
uváděné do klidu
Výrobní oblast: Všechny
Operace, stroje, spotřeba paliva a náklady na operace při zakládání porostu a ošetření orné půdy uvedené do klidu

V rámci řešení výzkumného záměru probíhalo i měření
vlivů technologických opatření na některé fyzikální vlast-
nosti půdy a charakteristiku porostů na půdě ležící dlouho-
době ladem. Byly měřeny vlivy ponechání půdy v klidu při
jejím zatravněním na některé fyzikální vlastnosti půdy a
na charakteristiku povrchu a porostu na půdě. Byly odebí-
rány půdní vzorky a prováděna penetrační měření pro zjiš-
tění fyzikálního stavu půdy. Porovnání penetračních odpo-
rů na zatravněném pozemku ponechaném ladem a vedlej-
ším zpracovávaném pozemku orbou znázorněném na grafu
(Graf 3) dokumentuje výrazný nárůst (až dvojnásobný) pe-
netračního odporu tj. zhutnění půdy v oblasti orniční vrst-
vy na pozemku ponechaném dlouhodobě ladem. Pomocí
zařízení pro bezkontaktní měření velkých plošných povr-
chů  (laserovým profilografem)  byly  zjišťovány  i  profily
povrchu (sklonitost a výška profilu) a porostu. Byly odebí-
rány vzorky porostu na výnos a sušinu biomasy v průběhu

dvou vegetačních  období.  Výsledky měření  výnosových
ukazatelů a sušiny jsou znázorněny na grafu (Graf 4). Měře-
ní byla prováděna na pokusné lokalitě trvalého travního
porostu ponechaném ladem (Obr 3.) (do roku 2006 nebyl
pozemek sklízen sečí ani mulčováním, na podzim roku 2006
jednou sečí s odvozem) a na vedlejším pozemku s víceletou
pícninou zpracovávaném orbou. Z grafu Graf 4 lze pozoro-
vat výrazný nárůst výnosu travní biomasy o 12,5 % až 30 %
v následujícím roce po ošetření pozemku v předchozím roce
podzimní sečí  s odvozem posečené hmoty a o cca 30 %
snížený obsah sušiny v nově vyrostlé biomase. Výsledky
odběrů vzorků vlhkosti půdy jsou uvedené na grafu (Graf
5). V orniční vrstvě zjištěné vlhkosti půdy dokumentují niž-
ší vododržnost půdy v hloubce nad 10 cm na ladem pone-
chaném pozemku. Z toho vyplývá nebezpečí vyššího po-
vrchového vodního odtoku a vodní eroze na neošetřova-
ných ladem ponechaných půdách.
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Obr. 3 Pozemky s travním porostem ponechaném delší
dobu bez ošetření mulčováním nebo sečením kladou
vysoké nároky na kvalitu a spolehlivost používané tech-
niky
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Graf 3 Průběh změny penetračních odporů v ornici a podorničí na lokalitě s travním porostem ponechaném dlouho-
době ladem a pozemku zpracovávaném orbou.
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Graf 4 Průběh změn výnosových ukazatelů a sušiny biomasy na lokalitě s trvalým travním porostem ponechaném dlouho-
době ladem

Závěr
Ministerstvo zemědělství MZeČR připravilo v současné

době ve spolupráci s výzkumnými, odbornými pracovišti a
praxí nové směrnice a nařízení na podporu pěstování, vyu-
žití a nakládání s biomasou na trvalých travních porostech,
na půdách bez potravinářské produkce a půdách uvádě-
ných do klidu a pro jejich ošetřování v rámci programu roz-
voje  venkova České  republiky  na  období  let  2007-2013
v souladu se směrnicemi Evropské Unie.
Péče o krajinu a ošetřování travních porostů, orných půd

ponechaných ladem a při likvidaci odpadní rostlinné hmo-
ty, starých porostů a náletů dřevin pomocí žací, mulčovací a
další techniky pro péči o porost a půdu, zpracování rostlin-
ných  odpadních  hmot  se  stává  a  předpokládá  se,  že  do
budoucna i bude vzhledem k omezování intenzivní potravi-
nářské produkce na půdě, silně se rozvíjejícím odvětvím
nejen v zemědělství, ale i ve veřejném, komunálním sektoru.
Řádná péče a ošetřování nevyužívaných ploch je nezbytná
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Graf 5 Průběh změny vlhkosti půdy v orniční vrstvě na lokalitě s víceletým travním porostem

jak z hlediska péče o krajinu a zachování úrodnosti půdy a
biotopu na ní, v neposlední řadě přispívá i k regulaci vod-
ního režimu a výrobě biomasy. To vše nabízí zemědělským
podnikům rozšíření a lepší využití zakoupené specielní tech-
niky na mulčování, sečení, zhodnocování i využití odpadní
rostlinné hmoty při menším investičním riziku a vyšším pro-
vozním nasazení těchto specielních strojů ve více provoz-
ních oblastech za předpokladu potřebné současné podpo-
ry této činnosti regionálními i státními orgány.
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Výsledky, presentované v příspěvku, byly získány při ře-
šení výzkumného záměru MZe ČR MZE 0002703101 Vý-
zkum nových poznatků vědního oboru zemědělské techno-
logie a technika a aplikace inovací oboru do zemědělství
České republiky.Anotace:

V příspěvku je uveden přehled typů techniky pro mulčování a jejich konstrukční a funkční provedení, výsledky měření a
hodnocení některých provozních a ekonomických parametrů mulčovačů. Jsou uvedeny náklady na provoz těchto strojů a
spotřeba paliva v závislostech na množství a průchodnosti zpracovávané biomasy a pracovním záběru stroje, zjištěných
v provozních měřeních. Náklady na pracovní operace mulčování byly vypočteny v rozmezí od 350 do 900 Kč.ha-1 při spotře-
bě paliva od 5,5 do 15 l.ha-1 a směnových výkonnostech 5 až 28 ha.sm-1 podle podmínek. Výsledky měření vlivů ponechání
půdy dlouhodobě v klidu při jejím zatravnění na některé fyzikální vlastnosti půdy a na charakteristiku povrchových vrstev
půdy a porostu dokumentují výrazný nárůst (až dvojnásobný) zhutnění půdy v orniční vrstvě na pozemku ponechaném
dlouhodobě ladem. Byl pozorován nárůst výnosu travní biomasy o 12,5 % až 30 % v následujícím roce po ošetření pozemku
v předchozím roce při o 30 % sníženém obsahu sušiny v nově vzrostlé biomase. Zjištěný průběh vlhkosti půdy dokumen-
tuje nižší vododržnost půdy v hloubce nad 10 cm na neošetřovaném pozemku.

Klíčová slova: ošetřování půdy, půda ladem, technika mulčování, biomasa, vlastnosti půdy, náklady, spotřeba paliva.
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VLIV LOKÁLNÍ APLIKACE MINERÁLNÍCH HNOJIV U BRAMBOR NA VÝNOS A
KVALITU

EFFECT  OF  MINERAL  FERTILIZERS  LOCAL  APPLICATION ON POTATO  YIELD AND  QUALITY

V. Mayer1), P. Kasal2)
1) Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i. Praha,

2) Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův Brod s.r.o.

Abstract
Effect of local application of both solid and liquid mineral N-fertilizers in potato planting was investigated in the field plot
trial at Valečov of the PRI Ltd Havlíčkův Brod and under operational conditions at ZD Vysočina Želiv located in the potato
production area of the Bohemian-Moravian Highland within 2004 – 2006. Investigated was effect of mineral fertilizers
application under conditions of land cultivation by technology for stone removal on tubers yield and production quality.
Monitored also was content and motion of mineral nitrogen in soil. These figures are not presented in that contribution. The
positive effect of mineral fertilizers local application was found during planting as well as their utilization. The highest tubers
yield was reached by variants with local application of liquid mineral fertilizer DAM 390. In local application of solid mineral
fertilizer during planting the possibility of fertilizer portion reduction was proved when tubers yield is maintained in compa-
rison with fertilizer area application. From a view of tubers qualitative indicators no any evident differences were found
between individual tested variants. The operational experiments have confirmed results of the plot trials. In the variant with
additional fertilization by the liquid fertilizer the growth by 13 % of real yield was found as compared with a control area
without additional fertilization and by 10 % in comparison with variant of additional fertilization by solid NPK fertilizer. The
higher share of 15 % of big tubers above 50 mm was found in variant with liquid fertilizer as compared with solid fertilizer
variant. The lower were found for application of liquid fertilizers as compared with the solid fertilizers utilization with the
similar yields level.

Keywords: potatoes, mineral fertilizers application, mineral nitrogen, yield, quality, costs.

Úvod
Výzkumný  ústav  zemědělské  techniky,  v.v.i..  Praha

(VÚZT, v.v.i.) a Výzkumný ústav bramborářský Havlíčkův
Brod s.r.o. (VÚB) ověřovaly v minulém období v polně-la-
boratorních parcelních pokusech a provozních podmínkách
inovaci systému hnojení lokální aplikací minerálních hnojiv
při sázení brambor se zřetelem na ochranu životního pro-
středí v rámci řešení výzkumného projektu NAZV MZe ČR.
Cílem bylo ověřit vliv možného snížení dávek minerál-

ních hnojiv jejich lokálním umístěním v pásu v blízkosti hlíz
a jejich lepší využití při snížení celkové dávky hnojiva, ze-
jména dusíkatého, na výnos a kvalitu brambor. Při tradič-
ním způsobu aplikace hnojiva na široko a následném kyp-
ření půdy při záhonovém odkamenění dochází k jeho roz-
ptýlení do větší vrstvy půdy, snížení  jeho koncentrace a
tím i využitelnosti plodinou. Přitom stoupá riziko zamoření
povrchových a podzemních vod vyplavením živin a tím
ohrožení dodržování nitrátové směrnice. Jak lze při lokální
aplikaci hnojiva dosáhnout snížení dávky i nákladů na hno-
jení, zejména dusíkem, bylo zjišťováno jak v polních par-
celních, tak i poloprovozních pokusech.
Technologie přípravy půdy odkameňováním před záho-

novým sázením brambor je řešením pro eliminaci nepřízni-
vého působení kamenů a hrud v ornici. Technologie přispí-
vá ke zlepšení kvality sklízených hlíz, ale vzhledem
k prokypření půdy se současně projevuje větší intenzitou

mineralizačních a nitrifikačních procesů v půdě. Před sáze-
ním brambor jsou proto často používány zbytečně vysoké
dávky dusíkatých minerálních hnojiv. Kromě minerálních
hnojiv jsou k bramborám většinou aplikována také statko-
vá hnojiva. Množství nitrátového dusíku v půdě před za-
čátkem příjmu rostlinami tak často u této technologie dosa-
huje hodnot 150 – 200 kg.ha-1.Vzhledem ke skutečnosti, že
v bramborářské výrobní oblasti převažují střední až lehké
písčité půdy, je zde předpoklad vyššího vyplavování nitrá-
tů z půdy do povrchových i podzemních vod. Většina půd
v oblastech pěstování brambor je z tohoto hlediska zařaze-
na do tzv. zranitelných oblastí (nařízení vlády č. 103/2003
Sb.). S vývojem technologie pěstování brambor je měněn
též systém hnojení. Důsledné využívání způsobu lokální
aplikace minerálních hnojiv (především dusíkatých) by vý-
znamně přispělo k omezení rizika ztrát dusíku a následnému
znečišťování povrchových i podzemních vod. Dále je tímto
způsobem zajištěno optimální uložení živin v kořenové zóně
rostlin, takže rostliny mají k dispozici živiny v době jejich
potřeby intenzivního příjmu.
Technologie přípravy půdy odkameňováním před záho-

novým sázením brambor ovlivňuje fyzikální vlastnosti půdy.
Pozitivní vliv technologie byl prokázán na nižší stupeň zhut-
nění půdy, výskyt hrud, objemovou hmotnost i pórovitost.
Vliv na vlhkostní charakteristiky půdy (max. kapilární vod-
ní kapacita, okamžitá vlhkost a relativní vlhkost půdy) je
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však méně příznivý. Lze konstatovat, že půda je kyprá po
celou dobu vegetace, má však sklon k vyššímu vysychání.
Technologie celkově velice kladně působí na výnos hlíz a
jejich mechanické poškození (Čepl, Kasal, 1999). Fér (1995)
uvádí, že střední a menší kameny a hroudy se při separaci
půdy ukládají na dno rýh, kde tvoří drenážní vrstvu. Odtok
nadbytečné vody v okolí uložených kamenů má sice přízni-
vý vliv na omezení eroze, ale v sušších letech se může ne-
příznivě projevit rychlejším odtokem srážkové vody a zhor-
šením vláhových podmínek v půdě (Diviš, 2000).
Vzhledem k vyššímu prokypření půdy zpracované tech-

nologií odkameňování a rychlejšímu prohřívání půdy do-
chází k vyšší intenzitě mineralizačních a nitrifikačních pro-
cesů. Pěstování brambor představuje relativně vysoké rizi-
ko ztrát dusíku (Neeteson, 1995) a navíc bylo zjištěno, že při
pěstování brambor mohou být významné také plynné ztrá-
ty dusíku (Ruser et al., 1998). Riziko vyplavení nitrátů do
povrchových a spodních vod před i v průběhu vegetační-
ho období a po sklizni brambor zvyšuje vysoký obsah du-
síku v půdě (především v nitrátové formě) (Haberle, Svo-
boda, Krejčová, 2002). Za příčiny tohoto rizika autoři uvá-
dějí několik faktorů: pěstování brambor na lehčí půdě a půdě
s propustnou spodinou, stanoviště s vyššími srážkami nebo
pod závlahou u raných brambor, pozdní začátek vegetace,
vysoké  dávky  dusíkatých  hnojiv,  vysoký  obsah  půdního
dusíku z organického hnojení aplikovaného na podzim, měl-
ký až středně hluboký kořenový systém brambor, nerovno-
měrné prosakování vody, vysoký obsah reziduálního dusí-
ku po sklizni brambor.
K omezení tvorby nitrátového dusíku a snížení rizika zne-

čištění vod přispívá lokální aplikace minerálních hnojiv při
sázení, kterou je možné využít zejména při technologii od-
kameňování. Cílem tohoto systému je zajištění potřebných
živin  pro  rostlinu  během vegetačního  období co možná
nejrovnoměrněji. Hnojivo se nachází v oblasti intenzivního
zakořeňování a proto lze očekávat lepší využití dodaného
množství hnojiva. To může vést k vyšším výnosům nebo
úspoře hnojiva (Pickny, Grocholl, 2003). Maidl et al. (2002)
popisuje vliv způsobu a doby aplikace na využití dusíku
bramborami za pomoci 15N značeného dusičnanu amonné-
ho.  Hnojivo  bylo  aplikováno  plošně  nebo  do  hrůbku
v dávce 150 kg N.ha-1 buď při sázení nebo v dělené dávce.
Hnojení do brázd při sázení mělo pozitivní vliv na výtěž-
nost dusíku, především při aplikaci jednorázové dávky při
sázení. Při lokální aplikaci dusíkatých minerálních hnojiv
však dochází k ročníkovým rozdílům ve využití dusíku rost-
linami. Srážky mezi obdobím sázení a začátkem růstu a pod-
mínky omezující vývoj v počátečních růstových fázích sou-
visí se ztrátami dusíku. Proto pozitivní vliv způsobu hnoje-
ní do brázd nejpravděpodobněji nastává při nepříznivých
růstových podmínkách.
Maindl,F.X. (2000) doporučuje z důvodu vysokého zhod-

nocení dusíkatého hnojení u brambor zásady správného
načasování aplikace s přizpůsobením  růstu, neaplikovat
dusík  při  sázení  s výjimkou  raných  brambor,  aplikaci

v blízkosti kořenů ne však na suchých stanovištích a vy-
šlechtění odrůd dobře prokořeňujících půdu.

Metodika
Cílem výzkumu bylo na založených polních parcelních

pokusech ve Výzkumné stanici Valečov VÚB Havlíčkův
Brod s využitím různých způsobů hnojení a zakládání po-
rostu brambor sledovat změny obsahu anorganického du-
síku v půdě. Zjistit  a vyhodnotit  vliv variant pokusu na
ukazatele výnosu a kvality hlíz.
Cílem provozních pokusů bylo ověření možností snížení

aplikace tuhých dusíkatých hnojiv v provozních podmín-
kách ZD Vysočina Želiv a porovnání s lokální aplikací ka-
palného hnojiva pomocí dávkovacího aplikátoru a vlivu na
výnos a velikostní složení hlíz brambor.

Charakteristiky parcelních pokusů stanoviště Valečov
Místo: pracoviště VÚB Havlíčkův Brod s.r.o. – Výzkumná
stanice Valečov
Nadmořská výška: 460 m
Zemědělská výrobní oblast: bramborářská (BVT)
Průměrná roční teplota vzduchu: 7,0°C
Průměrný roční úhrn srážek: 652 mm

V pokusu byly sledovány faktory
2 technologie pěstování brambor
- konvenční technologie (systém omezené mechanické

kultivace)
- technologie záhonového odkameňování

2 způsoby aplikace minerálního N hnojiva
- aplikace na široko rozmetáním
- lokální aplikace při výsadbě

2 dávky N v minerálním hnojivu
- 80 kg.ha-1

-120 kg.ha-1

2 formy minerálního N hnojiva
- pevná – granulovaný síran amonný
- kapalná – DAM 390

Pokusy byly prováděny v letech 2004 – 2006. Varianty
pokusu s lokální aplikací kapalného hnojiva DAM 390 (var.
3 a 4) byly zařazeny od roku 2005.

Na pokusech byla testována polopozdní konzumní od-
růda brambor SAMANTANA. Před zakládáním pokusu byla
použita standardní agrotechnika. Organické hnojení a hno-
jení živinami P, K, Mg bylo provedeno jednotně na celé
ploše pokusu.
V průběhu vegetace (ve fázi poupat a ve fázi květu po-

rostu) byl zjišťován výživný stav porostu nedestruktivní
metodou měření obsahu chlorofylu pomocí přístroje N-tes-
ter.
Bezprostředně po sklizni byl zjištěn výnos hlíz. U sklize-

ných hlíz byla dále sledována výtěžnost hlíz ve velikost-
ních třídách do 35 mm, 35 – 55 mm a nad 55 mm.
Pro  sledování  obsahu  nitrátového  dusíku  v půdě  byly
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Konvenční technologie Technologie odkameňování 

aplikace pevného min. 
 N hnojiva na široko 

lokální aplikace 
kapalného min. N hnojiva 

aplikace pevného min. N 
hnojiva na široko 

lokální aplikace pevného 
min. N hnojiva 

80 kgN.ha-1 120 kgN.ha-1 80 kgN.ha-1 120 kgN.ha-1 80 kgN.ha-1 120 kgN.ha-1 80 kgN.ha-1 120 kgN.ha-1 

var. 1 var. 2 var. 3 var.4 var. 5 var. 6 var. 7 var. 8 

 

Schéma variant polního parcelního pokusu

odebírány půdní vzorky ze dvou hloubek 0 - 0,3 m a 0,3 - 0,6
m. U každého vpichu byl odebrán nejprve vzorek z hloubky
0 - 0,3 m a poté z hloubky 0,3 - 0,6 m.
1. odběr – před  aplikací  minerálních  hnojiv  a  jejich ná-

sledném zapravení (kultivátorování) – z obou hloubek,
z celé plochy pozemku

2. odběr – po vzejití porostu před začátkem odběru dusí-
ku  z  půdy rostlinami  –  z  obou  hloubek,  ze  všech
variant

3. odběr – ve fázi plně vyvinutých poupat, z obou  hlou-
bek, ze všech variant

4. odběr  –  po sklizni pokusu,  z obou hloubek, ze všech
variant

Získané výsledky byly statisticky hodnoceny analýzou
rozptylu. Pro statistické zpracování byl použit program
UPAV GEP.

Charakteristika  provozních  pokusů  stanoviště  Želiv-
lokalita  Jiřice
Místo: pracoviště VÚZT v.v.i., Praha – ZD Vysočina Želiv,
lokalita Jiřice
Nadmořská výška: 560 m
Zemědělská výrobní oblast: bramborářská (BVT)
Průměrná roční teplota vzduchu: 8,2°C
Průměrná teplota vzduchu během vegetace: 14,3°C
Průměrný roční úhrn srážek: 637 mm
Průměrný úhrn srážek během vegetace: 454 mm
Provozní pokusy byly prováděny v roce 2006.

Podmínky měření
Pro polně-provozní zkoušky aplikačních zařízení a zalo-

žení pokusných provozních ploch bylo v roce 2006 zajiště-
no pracoviště ve spolupracujícím zemědělském podniku
ZD Vysočina Želiv. Pro lokální přihnojení pevnými hnojivy
byla využita vlastní technika i hnojiva uvedeného podni-
ku. Aplikaci kapalných hnojiv zajistil VÚZT, v.v.i., Praha v
ZD Vysočina Želiv na pokusné lokalitě navrženým funkč-
ním modelem (obr. 1) zapravovacího zařízení pro aplikaci
kapalných  hnojiv  při  sázení.  Zařízení  je  složeno
z aplikačního rámu s nožovými krojidly s trubkami a trys-
kami, nádrže na hnojivo, čerpadla a potřebné regulace dáv-
kování hnojiva.

Provozní ověřování lokálního hnojení tuhým dusíkatým
hnojivem NPK (15 %, 15 %, 15 %) i kapalným hnojivem
DAM 390 probíhalo na pozemcích ZD Vysočina Želiv. Pro-
vádělo se na pozemcích ZD v lokalitě Jiřice (obr. 2). Pokus-
né pozemky byly nakypřeny a odkameněny soupravou rý-
hovače záhonů s rotavátorem Reekie a separátorem Reekie-
Reliance 500.
K sázení s aplikací tuhého hnojiva se použil dvouřádko-

vý sazeč Grimme GL 32B s adaptérem na lokální aplikaci
pevných hnojiv Reekie pracující v soupravě s traktorem John
Deere JD 6910.

Podmínky při měření na pokusném pozemku s aplikací
tuhého hnojiva
Předplodina: pšenice ozimá
Zásobní hnojení:  směsné hnojivo 60kg N , 50kg P, 60kg K
Výživa na list: 2 x 8kg N v močovině.
Zasázená výměra pokusu: 15,5 ha
Dávka hnojiva NPK: 160 kg.ha-1

Průměrný výnos: 34,6 t.ha-1

Cena hnojiva: 6600 Kč.t-1
Náklady na hnojivo: 1056 Kč.ha-1

Provozní ověření lokální aplikace kapalného hnojiva DAM
při sázení brambor se provádělo na vedlejším pozemku téže
lokality se shodnými parametry sázení. Na rám dvouřádko-
vého sazeče Cramer Jumbo Maraton byla namontována pří-
mo 4 nožová krojidla zapravovacího zařízení VÚZT. Nádrž a
elektricky poháněné čerpadlo byly namontovány nad záva-
ží před přední nápravou traktoru Z 10545.

Podmínky při měření na pokusném pozemku s aplikací ka-
palného hnojiva:
Předplodina: pšenice ozimá
Zásobní hnojení:   směsné hnojivo 60kg N , 50kg P, 60kg K
Výživa na list: 2 x 8kg N v močovině.
Zasázena výměra na pokusu: 15,06 ha
Průměrný výnos: 38,02 t.ha-1

Dávka hnojiva DAM: 98 l.ha-1

    ( = 1,3) 127,4 kg.ha-1

  ћivin 38,2 kg N.ha-1

Cena hnojiva: 4930Kč.t-1
Náklady na hnojivo: 628 Kč.ha-1
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Výsledky a diskuse
Výsledky polních parcelních pokusů na stanovišti Valečov

Průběh klimatických podmínek ve vegetačním období let
2004 – 2006 udává tabulka 1.
V roce 2004 lze vegetační období teplotně charakterizo-

vat jako normální. Odchylky od dlouhodobého normálu
v jednotlivých měsících nebyly výrazné. Také  frekvence
výskytu dnů s maximální teplotou 30 °C a nad 30 °C byla
nízká (pouze 2 dny v srpnu). Srážkově byla většina vege-
tačního období podnormální, normál byl překročen pouze
v měsíci červnu a to pouze o 4,1 %. Rozložení srážek ve
vegetaci pak mělo za následek nedostatek vláhy, zejména
pak v měsíci srpnu (naměřeno pouze 56,2 % normálu měsíč-
ního úhrnu srážek).
Vegetační období roku 2005 lze charakterizovat jako mír-

ně chladnější. Z hlediska srážek byla pro vegetaci význam-
ná druhá polovina června, kdy se projevil nedostatek srá-
žek (34,9 mm srážek tvořilo pouze 38 % dlouhodobého nor-
málu) a začátek měsíce července, který se naopak vyznačo-
val intenzivními srážkami s úhrnem vysoko přesahujícím
normál (215,2 mm, což je 266 % normálu).
Začátek vegetačního období v roce 2006 ovlivnila dlou-

hotrvající zima se sněhovou pokrývkou, která přetrvala do
konce měsíce března. Pro průběh vegetace však měl zásad-
ní vliv měsíc červenec (cca 55 % srážek dlouhodobého prů-
měru a o 4,1 °C vyšší průměrná teplota vzduchu). Měsíc
srpen pak byl teplotně mírně podnormální, avšak úhrn srá-
žek dosáhl 212 % dlouhodobého průměru. Srážkové úhrny
však dosahovaly v měsíci září pouze 14,5 % a v říjnu 58,8 %
dlouhodobého průměru
Při hodnocení výživného stavu porostu (tabulka 2) bylo

příznivějších hodnot dosahováno u variant s lokální apli-
kací pevného hnojiva (var. 7, 8) ve srovnání s plošnou apli-
kací při technologii odkameňování. V průběhu pokusu též
byly sledovány diference hodnot N-tester mezi variantami
s plošnou aplikací pevného minerálního hnojiva při použití
klasické technologie přípravy půdy (var. 1, 2) a variantami
s odkameňováním (var. 5, 6). Tendence nižších hodnot se
projevila u technologie odkameňování. Tyto diference však
nebyly statisticky průkazné. Průkazně nižší hodnoty však
byly zjištěny u variant s lokální aplikací kapalného hnojiva
DAM 390 (var. 3, 4), a to zejména v roce 2005 k variantám 1
a 2 (klasické technologii zpracování půdy s použitím ploš-
né aplikace pevných minerálních hnojiv. Statisticky prů-
kazně nižší hodnoty byly zjištěny i ve vztahu k variantám 7
a 8 s lokální aplikací pevného minerálního hnojiva při stej-
ných dávkách živin.

Vliv variant na výnos hlíz je shrnut v grafu na obr. 3.
V jednotlivých letech se výrazně lišila výnosová úroveň,
nejnižší byla v roce 2004 a nejvyšší v roce 2005.
V roce 2004 nebyly mezi jednotlivými variantami zjištěny

statisticky významné rozdíly. Výnosové výsledky získané
z variant s lokální aplikací minerálních hnojiv při výsadbě
(var. 7, 8) však převyšují varianty s plošnou aplikací mine-
rálních hnojiv v podmínkách technologie odkameňování i

konvenční technologie při stejné dávce živin.
V dalších  letech  bylo  nejvyšších  výnosů  dosaženo  na

variantách s lokální aplikací kapalného minerálního hnoji-
va DAM 390 (var. 3, 4). V roce 2005 byl výnos hlíz na vari-
antě 3 (dávka N 80 kg.ha-1) statisticky průkazně vyšší než
var. 5 (stejná dávka N v pevném minerálním hnojivu apliko-
vaném na široko) a než var. 8 (N 120 kg.ha-1 aplikovaného
lokálně ve formě pevného hnojiva). Stejná situace byla i u
var. 4, tj. var. s lokální aplikací 120 kgN.ha-1. Srovnání vý-
sledků variant s konvenčním způsobem přípravy půdy a
plošné aplikace min. hnojiva (var. 1, 2) se stejnými varianta-
mi minerálního hnojení v podmínkách technologie odka-
meňování (var. 5, 6) ukazuje vyšší výnos u variant 1 a 2. Při
srovnání  těchto výsledků  již  nebyly nalezeny statisticky
průkazné diference, tendenčně však potvrzují obecnou hy-
potézu o nižší koncentraci živin v půdě při jejím hlubším
zpracování.
V roce 2006 bylo u obou technologií zpracování půdy i u

všech variant aplikace minerálních N hnojiv dosaženo vyš-
šího výnosu při nižší dávce N (80 kg.ha-1). Tento stav byl
pravděpodobně zapříčiněn průběhem povětrnostních pod-
mínek ve vegetačním období roku 2006 – především nad-
průměrnými teplotami a nedostatkem srážek, především
v měsících červenci a září. Nejvyšší výnos byl opět zazna-
menán na variantách s lokální aplikací kapalného minerál-
ního hnojiva. Var. 4 statisticky průkazně převyšovala vý-
nos hlíz na variantách s lokální aplikací pevného hnojiva
(var. 8) a plošnou aplikací v podmínkách konvenčního způ-
sobu zpracování půdy (var. 2) ve stejných dávkách N.
Z hlediska výtěžnosti hlíz v jednotlivých velikostních tří-

dách (tabulka 3) byly nejpříznivější výsledky zjištěny opět
u variant s lokální aplikací kapalných minerálních hnojiv.
Vyšší výtěžnost hlíz dosahovaly tyto varianty ve velikost-
ních třídách 35 – 55 mm a nad 35 mm. V roce 2005 byly
diference u těchto variant statisticky průkazné téměř se vše-
mi ostatními sledovanými variantami ve velikostní třídě 35
– 55 mm.

Výsledky provozních pokusů na stanovišti Želiv-lokalita
Jiřice
Při zakládání provozních pokusů sázení s aplikací tuhých

i kapalných průmyslových hnojiv byly naměřeny časové
snímky použité strojní odkameňovací linky firmy REEKIE
pro přípravu půdy před sázením záhonovým odkameněním
půdy.
Provozně byly sledovány a měřeny časové snímky při

sázení sazečem firmy GRIMME s adaptérem pro aplikaci
pevných hnojiv (obr. 2) i při sázení s přihnojením kapalným
hnojivem dvouřádkovým sazečem Cramer Jumbo maratón,
na kterém byla namontována 4 nožová krojidla zapravova-
cího zařízení dle VÚZT v.v.i Praha (obr. 1).

Na každé založené pokusné provozní ploše byly vyne-
chány 2 záhony po 1,8 m nepřihnojené jako kontrolní. Po-
kusné plochy i kontrolní úseky na nich byly přesně zaměře-
ny a byl zjištěn odhad výnosu brambor z odebraných vzor-
ků na pokusu a kontrole před sklizní a skutečný výnos při
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sklizni. Bylo vyhodnoceno velikostní spektrum brambor.
Výsledky měření a vyhodnocení jsou v tabulce 4. Výsledky
porovnání velikostního složení brambor a odhadu výnosů
z odebraných vzorků z pokusných ploch těsně před sklizní
a skutečný výnos při sklizni jsou znázorněny na grafech
(obr. 4 a 5). Z porovnání vlivu přihnojení na výnos u vari-
anty přihnojení kapalným hnojivem DAM byl zjištěn ná-
růst odhadovaného výnosu o 20 % a skutečného výnosu
o 13 % oproti kontrolní nepřihnojené ploše a o 10 % byl
vyšší než u varianty přihnojení tuhým hnojivem NPK. U
varianty s přihnojením NPK byl odhad nárůstu výnosu 29
%, ale ve skutečném celkovém výnosu z pokusné plochy
se neprojevil. Z hlediska velikostního spektra vypěstova-
ných hlíz na provozním pokusu byl zjištěn vyšší podíl vel-
kých hlíz nad 50 mm u varianty s kapalným hnojivem DAM,
kde činil 55 a 65%, než u varianty s tuhým hnojivem NPK,
kde byl tento podíl 40 – 50 % na úkor středních velikostí
hlíz. Podíl drobných hlíz pod 30mm byl u všech variant
srovnatelný a činil 5 %.
Pro zjištění do jaké míry byly dosavadní výsledky ovliv-

něny průběhem počasí a stanovištěm, bude nutno pokusy
opakovat a ověřit v dalších parcelních i provozních poku-
sech založených v letošním roce.

Závěr
Z výsledků polně-laboratorních parcelních pokusů zís-

kaných v jednotlivých letech pokusu je patrný velice silný
vliv průběhu povětrnostních podmínek na všechny sledo-

vané ukazatele. Pozitivní vliv lokální aplikace pevného mi-
nerálního N hnojiva se projevil již při sledování výživného
stavu porostu ve vegetaci. Z hlediska výnosu hlíz byly
nejlepší výsledky získány při použití lokální aplikace kapal-
ného minerálního hnojiva DAM 390, které bylo do pokusů
zařazeno v letech 2005 a 2006. Také varianty s lokální apli-
kací pevného minerálního hnojiva výnosově převyšovaly
varianty s plošnou aplikací. Na základě dosavadních pol-
ních pokusů tj.výsledků ze tří let lze konstatovat, že lokální
aplikací lze snížit dávku dusíku v minerálním hnojivu ve
srovnání s plošnou aplikací při zachování výnosu hlíz.
Z výsledků provozního pokusu lze konstatovat obdob-

né výnosové i kvalitativní parametry vypěstovaných bram-
bor jako při polně-laboratorních parcelních pokusech. Lep-
ší výsledky využití hnojiva byly zjištěny při lokání aplikaci
kapalného hnojiva než u tuhého hnojiva. Při porovnání obou
způsobů lokální aplikace (pevné – kapalné hnojivo) z jed-
noletého provozního ověření vyplývá, že při obdobné úrov-
ni výnosu byly nižší náklady na kapalné hnojivo (628 Kč.ha-

1) než při použití pevného hnojiva (1056 Kč.ha-1). Vychází
tedy úspora na hnojivu 428 Kč.ha-1. Přímé náklady na tech-
niku sázení s přihnojením tuhým hnojivem byly vyhodno-
ceny o cca 100 Kč.ha-1 vyšší než u kapalného přihnojování.
Snazší je obsluha a plnění kapalného hnojiva do zásobníku
aplikátoru při sázení oproti ručnímu plnění sázeče tuhými
hnojivy z pytlů. Nevýhodou kapalných hnojiv  jsou však
jejich vyšší nároky na bezpečnost skladování a manipulaci
v zemědělském podniku.

teplota vzduchu v °C duben květen červen červenec srpen září průměr/suma 
dlouhodobý průměr 7,3 11,6 15,2 16,5 16,4 12,3 13,2 
rok 2004 8,0 10,2 14,3 16,4 17,8 12,1 13,1 
rok 2005 8,0 12,0 13,6 16,4 14,5 10,3 12,5 
rok 2006 8,3 13,0 16,3 20,6 15,1 16,0 14,9 
srážky v mm               
dlouhodobý průměr 42,5 76,3 91,4 80,9 86,6 48,2 425,8 
rok 2004 57,2 62,9 96,5 69,9 49,1 55,5 391,1 
rok 2005 26,8 86,3 34,9 215,2 86,3 3,7 453,2 
rok 2006 77,7 104,6 99,4 44,7 183,8 7,0 517,2 
 

Tab. 1: Průměrné teploty vzduchu a měsíční úhrny srážek v letech 2004 - 2006 - lokalita VS Valečov

Uvedené údaje a materiály v tomto článku byly získány
při řešení výzkumného projektu NAZV Ministerstva Země-
dělství ČR č. QF 4081 o názvu Inovace systému hnojení
brambor lokální aplikací minerálních hnojiv se zřetelem na
ochranu životního prostředí.
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  Fáze poupat Fáze květu 

2004 hodnota N-
tester F test Průkazné 

diference 
hodnota N-

tester F test Průkazné 
diference 

1 576,7 584,7 
2 620,7 629,7 
3 - 

  
- 

  

4 - 5 % - 42,6 - 5 % - 61,6 
5 584,7 1 % - 53,8 620,2 1 % - 77,7 
6 595,5 607,5 
7 630,0 612,0 
8 654,5 

10,33** 

  
646,7 

2,46* 

  

2005            
1 609,7 563,2 
2 601,5 548,7 
3 578,0 

  
484,0 

  

4 575,5 5 % - 20,9 461,0 5 % - 51,5 
5 596,2 1 % - 25,5 530,2 1 % - 63,0 
6 587,5 515,7 
7 593,7 537,0 
8 600,0 

7,17** 

  
495,7 

10,17** 

  

2006            
1 666,7 657,7 
2 567,2 660,5 
3 638,2 

  
679,7 

  

4 626,5 5 % - 105,2 654,5 5 % - 60,3 
5 641,0 1 % - 128,5 662,0 1 % - 73,8 
6 635,7 684,5 
7 652,7 682,5 
8 674,2 

2,18* 

  
723,0 

3,15* 

  

 

 do 35 mm 35 - 55 mm nad 55 mm 

2004 t.ha-1 F test Průkazné 
diference t.ha-1 F test Průkazné 

diference t.ha-1 F test Průkazné 
diference 

1 2,98 30,57 40,12 
2 2,48 29,28 45,24 
3 - 

  
- 

  
- 

  

4 - 5 % - 2,6 - 5 % - 8,7 - 5 % - 7,3 
5 2,30 1 % - 3,3 32,97 1 % - 10,9 43,59 1 % - 9,2 
6 1,74 29,37 46,05 
7 2,28 29,10 43,09 
8 3,33 

1,18 

  
32,54 

0,84 

  
45,99 

2,05 

  

2005                   
1 0,51 27,92 55,85 
2 0,91 30,44 58,72 
3 1,79 

  
51,16 

  
60,41 

  

4 1,90 5 % - 1,6 47,49 5 % - 13,0 59,81 5 % - 8,4 
5 1,66 1 % - 2,0 32,09 1 % - 15,9 51,11 1 % - 10,3 
6 1,39 38,66 53,27 
7 0,92 35,19 55,87 
8 0,91 

2,17 

  
30,66 

9,57** 

  
51,62 

4,16* 

  

2006                   
1 2,03 34,18 43,44 
2 2,69 31,89 40,59 
3 3,10 

  
36,93 

  
47,12 

  

4 2,72 5 % - 3,2 36,65 5 % - 10,6 44,68 5 % - 7,9 
5 2,66 1 % - 3,9 33,88 1 % - 12,9 46,22 1 % - 9,6 
6 1,82 28,78 42,75 
7 2,05 31,75 45,22 
8 1,55 

0,65 

  
29,32 

1,86 

  
41,19 

1,97 

  

 

Tab. 3: Vliv variant na výtěžnost hlíz v t.ha-1 dle velikostních frakcí v jednotlivých pokusných letech

Tab. 2: Vliv variant na výživný stav porostu během vegetace hodnocený přístrojem N-tester v pokusných letech
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Obr. 1: Detail zapravovacího zařízení pro aplikaci ka-
palných hnojiv podle VÚZT v.v.i. Praha na sázeči Cramer
Jumbo Maraton na stanovišti Želiv - Jiřice při provozním
pokusu

Obr. 2: Sázeč brambor GRIMME s adaptérem pro aplika-
ci tuhého hnojiva při sázení na provozním pokusném po-
zemku stanoviště Želiv-Jiřice
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Obr. 3: Vliv variant hnojení na výnos v polních parcelních pokusech na stanovišti Valečov

Obr. 4: Velikostní spektra hlíz brambor z odebraných vzorků před sklizní na provozních pokusech stanoviště Želiv – Jiřice.
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Obr. 5: Skutečný výnos a odhad výnosu hlíz brambor podle variant hnojení při provozních pokusech na stanovišti Želiv – Jiřice

Anotace
Vliv lokální aplikace pevných i kapalných minerálních dusíkatých hnojiv při sázení brambor byl v polních parcelních poku-
sech sledován ve VS Valečov při VÚB Havlíčkův Brod s.r.o. a v provozních podmínkách v ZD Vysočina Želiv v podmínkách
bramborářské oblasti Českomoravské vysočiny v letech 2004 – 2006. Sledován byl vliv způsobu aplikace minerálních hnojiv
na výnos hlíz a kvalitu produkce v podmínkách přípravy půdy technologií odkameňování. Sledován byl i v tomto příspěvku
neuvedený obsah a pohyb minerálního dusíku v půdě. Zjištěn byl pozitivní vliv lokální aplikace minerálních hnojiv při
sázení na jejich využití. Nejvyššího výnosu hlíz bylo dosahováno u variant s lokální aplikací kapalného minerálního hnojiva
DAM 390. U lokální aplikace pevného minerálního hnojiva při sázení byla prokázána možnost snížení dávky hnojiva při
zachování výnosu hlíz ve srovnání s plošnou aplikací hnojiva. Z hlediska kvalitativních ukazatelů hlíz nebyly mezi jednot-
livými zkoušenými variantami ve většině případů zjištěny průkazné rozdíly. Provozní pokusy potvrdily výsledky parcelních
pokusů. U varianty přihnojení kapalným hnojivem byl zjištěn nárůst skutečného výnosu o 13 % oproti kontrolní nepřihno-
jené ploše a o 10 % v porovnání s variantou přihnojení tuhým hnojivem NPK. Byl zjištěn o 15 % vyšší podíl velkých hlíz nad
50 mm u varianty s kapalným hnojivem oproti variantě s tuhým hnojivem. Při obdobné úrovni výnosů byly zjištěny nižší
náklady na aplikaci kapalných hnojiv než při použití tuhých hnojiv.

Klíčová slova: brambory, aplikace minerálních hnojiv, minerální dusík, výnos, kvalita, náklady.
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ODOLNOST HLÍZ BRAMBOR VŮČI MECHANICKÉMU ZATÍŽENÍ PŘI RŮZNÉM HNOJENÍ
POTATO  TUBERS RESISTANCE  AGAINST  MECHANICAL  LOAD  INT  DIFFERENT  FERTILIZATION

V. Mayer, D. Vejchar, L. Pastorková
Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i. Praha

Abstract
In the contribution is presented method and results of measurement of tuber resistance of four potatoes varieties against
mechanical load in different fertilization procedure during their growing. For the measured potatoes varieties samples
resistance measurement the method developed at Agrartechnik Bornim (ATB, Bornim) was used. The tubers samples of
identical potatoes variety were exposed to vertical vibration at set up amplitude in device designed at the Research Institute
of Agricultural Engineering, p.r.i. (RIAEng) Prague for tubers samples testing for mechanical load. Pictures of cuttings of
damaged and non-damaged potatoes samples were scanned and the colour changes on the cuttings evaluated by using of
the computer program. In this work are reported results from measurement of varieties KARIN, KRASA, LENKA and
SAMANTA. The move significant differences of these varieties were found as their resistance at equal mechanical load and
different fertilization procedure during growing regards. These differences in the tubers resistance according to the fertili-
zation have been displayed more significantly particularly for early variety Krasa and later variety Samanta. For them the
dark spots occurrence in the flesh was found to be by 2 % - 7 % higher (lower nutrients content), i.e. the decreased tubers
resistance against mechanical load has proved.

Keywords: potatoes, fertilization, mechanical load, flesh darkening measurement, tubers resistance

Úvod
Kvalita vyráběných brambor u nás je velmi důležitým

činitelem, který významně ovlivní jejich uplatnění na širo-
kém evropském, ale na kvalitu velmi náročném trhu. Proto
je i výzkum v oblasti kvality produkce v současnosti zamě-
řen nejen na správné pěstování a ošetřování během vege-
tace, ale i na zjišťování zdrojů poškození hlíz při sklizni a
posklizňové úpravě i u zpracovatelské techniky. Ke zjišťo-
vání vnější i vnitřní kvality hlíz brambor a dalších plodin
byly vyvinuty a jsou v zahraničí používány různé simulač-
ní a vyhodnocovací metody. Pro porovnání odolnosti od-
růd vůči mechanickému zatížení jsme v našem měření vyu-
žili  vyhodnocovací  počítačový  program KABI  vyvinutý
v ATB Potsdam-Bornim  v SRN  (WORMANNS  1996).
K simulaci podmínek mechanického zatížení bylo ve VÚZT,
v.v.i., Praha vyvinuto zařízení umožňující simulaci pohybu
a rázové zatížení měřených hlíz brambor (Obr. 1). Dále bylo
zhotoveno a pro hodnocení použito zařízení umožňující
obrazové snímání řezů vzorků a digitalizaci jejich snímků
(Obr. 2) a jejich vyhodnocování pomocí počítačového pro-
gramu KABI pro obrazovou analýzu brambor. Intenzita a
velikost mechanického zatížení byla snímána a registrová-
na tzv. umělou bramborou typu PMS-60 (Obr. 3). Bylo pro-
vedeno měření tmavnutí (šednutí, černání) dužniny s vy-
hodnocením barevných změn na řezech vzorků čtyř růz-
ných odrůd brambor různě hnojených při jejich pěstování.
Výsledky měření čtyř odrůd nepoškozených vzorků hlíz a
poškozovaných vzorků při shodné frekvenci a intenzitě rázů

Obr. 1. Zkušební stolice VÚZT, v.v.i, Praha pro testování
vzorků hlíz na mechanické zatížení (simulátor mechanic-
kého zatížení)

na zařízení  simulátoru  zatížení  jsou  uvedeny  dále
v příspěvku.
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Obr. 2. Osvětlovací zařízení VÚZT, v.v.i., Praha pro testová-
ní barevných změn vzorků řezů hlíz

Obr. 3. Počítačové vyhodnocování barevných změn ob-
rázků řezů vzorků hlíz snímaných webovou kamerou v
osvětlovacím zařízení programem KABI

Druhy mechanického poškození hlíz brambor
Hlízy brambor vzhledem k jejich vysokému obsahu vody,

který činí až 80 %, jsou obzvláště citlivé na mechanické
poškození. Mechanické poškození hlíz v [%] vyjadřuje po-
díl hlíz poškozených a nepoškozených při sklizni a poskliz-
ňové úpravě (FÉR 2003). Poškození se projevuje u slupky,
u vrstvy kůry a u dužiny. Příčinami jsou mechanická zatíže-
ní hlíz a to jak při vlastní sklizni, tak i při jejich posklizňové
úpravě a zpracování. Škody na hlízách jsou viditelné zven-
ku nebo sotva rozeznatelné pod slupkou.
Druhy poškození hlíz lze rozdilit na:

 vnější poškození
 vnitřní poškození

Vnější poškození bramborových hlíz
Jsou  to otevřená, více či méně velká, poranění vrstvy

kůry a dužiny. Z vnějšího pohledu jsou hůře rozeznatelná,
poškození jsou vesměs viditelná až po čtyřech až šesti týd-
nech. Poranění dužiny jsou velmi rozdílná a mohou vést až
ke značné rýze v dužině hlízy. Odřeniny slupek se vyskytují
především u nezralých brambor v podobě zbavené slupky
a to jak při sklizni, tak i při následném zpracování. Násled-
kem toho jsou vysoké ztráty na hmotnosti, způsobené zesí-
leným vydýcháním a odparem brambor. Tyto hlízy je ná-
sledně velmi obtížné dlouhodobě skladovat. Drobná mělká
poškození bramborových hlíz se vyskytují především při
třídění nebo při sázení. Jsou z vnějšku viditelná pouze krát-
kou  dobu, neboť  vzniklá  buněčná  voda se  velmi  rychle
vysuší a zahojí.
Vnitřní poškození bramborových hlíz
Vnitřní poškození bramborových hlíz vzniká mechanic-

kým zatížením těchto hlíz. Toto poškození se může cca po
24 hodinách bezpečně rozeznat. Obrazec poškození vyka-
zuje  zabarvení  tkáně  hlízy  od  červenohnědých  až
k šedobílým skvrnám. Mechanická zátěž při sklizni a po-
sklizňové úpravě brambor může proto vést až k většímu
ostře ohraničenému vnitřnímu poškození, neboť jsou při
tom přímo zatížené buňky porušeny. Tato místa jsou pře-
vážně v zóně od 2 do 5 mm hloubky hlízy.
Metody hodnocení rozsahu výskytu mechanicky poškoze-
ných hlíz při sklizni, posklizňové úpravě a zpracování.

Následkem používání mechanizace je mechanické poško-
zení hlíz. Poškozením vzniklé škody lze rozdělit na škody
bezprostřední a škody následné. Bezprostřední škody mají
za následek snížení výtěžnosti brambor. Při tomto poškoze-
ní se ničí tkáně hlízy brambor.
K následným škodám patří:
- vyšší výskyt skládkových chorob  procesu skladování,
- rychlejší klíčení v bramborárnách,
- vyšší úbytek škrobu při skladování,
- tmavnutí (šednutí, černání) dužiny,
- zhoršení vzhledu hlízy,
- mezerovitost porostů jako důsledek napadení mechanic-
ky poškozených sadbových hlíz skládkovými chorobami.
Hodnocení vnějšího mechanického poškození hlíz bram-
bor
Mechanické poškození bramborových hlíz se nejčastěji

vyjadřuje v procentech na základě hodnocení hloubky po-
škození. Poté se tedy poškození rozděluje na:
- poškození povrchové do 1,7 mm hloubky,
- poškození střední od 1,7 mm do 5 mm,
- poškození těžké nad 5 mm.
Jednotlivá poškození se pak přepočítají pomocí koeficientů
na  jediné poškození. Při hodnocení  se započítává  jedno
poškození na hlíze, a to maximální, nebo se načítají všechna
poškození na hlíze a stanoví se poškození celkové.
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Materiál a metody
Metoda měření vnitřního poškození při zjišťování odol-
nosti brambor proti mechanickému zatížení hlíz
Odolnost proti vnitřnímu mechanickému poškození lze

zjišťovat různými způsoby. Objektivnímu zhodnocení pří-
čin mechanického poškození hlíz brambor při sklizni a po-
sklizňové  úpravě se  dostává  většího prostoru  s vývojem
elektroniky a výpočetní techniky, která spolehlivě a objek-
tivně zhodnotí kvalitu strojů a technologických linek jak z
hlediska konstrukčního, tak i z hlediska technologie.
Při testování jednotlivých hlíz je možno působit na hlízu

jako na celek nebo na její povrchovou či jinak definovanou
část. Výzkumy provedené v této oblasti ukázaly rozdíly v
odolnosti jednotlivých částí hlíz. To také potvrzuje tu sku-
tečnost, že hlízy brambor nejsou homogenní materiál. Se
širokou škálou možností zjišťování odolnosti hlíz brambor
proti mechanickému poškození vyvstává problém dodržení
srovnatelných  podmínek  při  jednotlivých  měřeních.
V zahraničí vznikly mnohé přístroje pracující na různých
principech. Mezi nejrozšířenější patří laboratorní metody
zjišťování odolnosti bramborových hlíz proti mechanické-
mu poškození. Prvními přístroji používanými ke zjištění odol-

(0 – 100 mm) a frekvenci (5 – 10 Hz) po nastavenou dobu (30
- 120 s). Na obr. 1 je zkušební stolice, model VÚZT, v.v.i.,
Praha, pro testování vzorků na mechanické zatížení (simu-
látor zatížení). Vzorek hlíz vystavený mechanické zátěži se
potom umístil na 24 až 48 hodin do prostoru s teplotou 30
°C při relativní vlhkosti 95 %. Řezy vzorků brambor v místě
největšího  průřezu  se  pak  vyhodnocovali  na  zařízení
pro vyhodnocování barevných změn způsobených mecha-
nickou zátěží hlíz na jejich řezu webovou kamerou. Řízek
byl umístěn ve skříni s osvětlením 5-ti halogenovými lam-
pami. Pomocí počítačového programu KABI (ATB Potsdam)

Popis měřené odrůdy brambor:

Název měřené odrůdy: KARIN                KRASA LENKA            SAMANTA
Typ odrůdy: raná                 velmi raná poloraná      polopozdní, pozdní
Tvar hlízy: DO-dlouze oválný    KO-krátce oválný DO                   K-kulovitý
Varný typ:                                BA                         B AB                        B
Velikostní třída měřených hlíz: 30 – 50 mm
Velikost vzorku: 10 hlíz o celkové hmotnosti 1,2 – 1,5 kg

se  z  obrázků  řezů  snímaných  webkamerou  ve  skříni
s osvětlením (Obr. 2) automaticky vyhodnotí velikost plo-
chy řezu a velikost plochy, na které došlo k vnitřnímu po-
škození (tj. barevným změnám). Program dokáže automatic-
ky eliminovat na obrázku řezu slupku, lze také nastavit a
definovat další parametry rozhraní (např.barevná analýza,
jas aj.) (Obr. 3). Zjištěná data byla ukládána do tabulkové
formy a dále zpracována a statisticky vyhodnocena v počí-
tačovém programu Microsoft EXEL.

Popis materiálu a podmínek měření odolnosti hlíz růz-
ných odrůd brambor při shodném stupni mechanického
zatížení v závislosti na variantě způsobu hnojení.
Cílem měření bylo porovnání odolnosti čtyř různých od-

růd hlíz při třech variantách hnojení vůči mechanickému
zatížení. Varianty způsobu hnojení a množství dodaných
živin během vegetace jsou uvedeny v tabulce 1. Pro měření
barevných změn tmavnutí dužiny byly použity čtyři uvede-
né vzorky odrůd brambor a bylo definováno jejich mecha-
nické zatížení na simulátoru zatížení. Pro každé měření jed-
notlivé odrůdy byly použity 3 vzorky po 10-ti kusech hlíz
ve třech opakováních a, b, c.

nosti proti poškození byly penetrometry. Váleček o určitém
průměru  se  vtlačoval  do  hlízy  a  síla,  při  které  dochází
k vniknutí válce, je měřítkem odolnosti proti poškození.
Dalšími způsoby jsou zatěžování hlíz otáčením v rotačním
prutovém bubnu.
VÚZT, v.v.i., Praha pro testování odolnosti vzorků měře-

ných odrůd brambor použil způsob vyvinutý a zavedený
v ATB Potsdam-Bornim (SRN). Skříň se vzorky brambor se
vystavuje vertikálním vibracím při nastavitelné amplitudě

Varianta / opakování: 1a – 3c
Označení: 1 KARIN ( 1Ka), 2 KARIN (2Ka)

1 KRASA (1Kr)., 2 KRASA (2Kr)
1 LENKA (1Le), 2 LENKA (2Le)
1 SAMANTA (1Sa), 2 SAMANTA (2Sa).

Označení odrůd brambor a jejich zatížení:
1 KARIN, 1 KRASA, 1 LENKA, 1 SAMANTA –

nepoškozené vzorky
2 KARIN, 2 KRASA, 2 LENKA, 2 SAMANTA –

úmyslně poškozené vzorky na simulátoru zatížení

Podmínky mechanického zatěžování vzorků poškozova-
ných a nepoškozených hlíz
Vzorky odrůdy brambor SAMANTA (9 vzorků po 10-ti

ks hlíz) a odrůdy KRASA (9 vzorků po 10-ti ks hlíz) byly
zatěžovány za následujících podmínek:
Frekvence měniče 55 Hz při pohybu simulátoru odpovídá 7
Hz, tj. 350 1.min-1.
Stupeň mechanického zatížení-síla (N) při nastavení frek-
vence měniče: 55Hz ……F max = 130 N, F sto = 30 N
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Doba poškozování: T = 60 s
Čas doběhu: Td = 11 s
Teplota vzorku: 5 °C
Doba skladování poškozeného vzorku: 48 hod
Teplota skladování poškozeného vzorku: 30 °C

Vzorky odrůdy brambor LENKA (9 vzorků po 10-ti ks hlíz) a
odrůdy KARIN (9 vzorků po 10-ti ks hlíz) byly zatěžovány
za následujících podmínek:
Frekvence měniče 55 Hz při pohybu simulátoru odpovídá 7
Hz, tj. 350 1.min-1.
Stupeň mechanického zatížení-síla (N) při nastavení frek-
vence měniče:   55Hz ……F max = 130 N, F stř = 30 N
Doba poškozování: T = 60 s
Čas doběhu: Td = 11 s
Teplota vzorku: 15 oC
Doba skladování poškozeného vzorku: 48 hod
Teplota skladování poškozeného vzorku: 30 °C

 

Způsob stanovení dávky živin 
Varianta 1 - Paušální Varianta 2 - Bilanční Varianta 3 - Technologický 

Délka vegetační doby odrůdy Ukazatel 

VR-
Krasa R-Karin PR-

Lenka 
PP-

Samanta 
VR- 

Krasa R-Karin PR-
Lenka 

PP-
Samanta 

VR- 
Krasa R-Karin PR-

Lenka 
PP-

Samanta 
  Dávky živin v kg č.ž. /ha 
 N 100 100 100 100 120 120 100 80 110 110 90 70 
 P 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 
 K 100 100 100 100 54 54 54 54 80 80 80 80 
 Mg 0 0 0 0 50 50 50 50 50 50 50 50 
 Celkem 300 300 300 300 224 224 204 184 240 240 220 200 
 Výnos  
 (t.ha-1) 43,37 39,31 43,01 46,24 42,06 36,68 44,09 42,89 44,92 41,82 41,34 44,21 

 Průměr 
 (t.ha-1) 42,98 41,43 43,07 

Tab. 1. Varianty hnojení odrůd brambor měřených na odolnost proti mechanickému poškození

Odrůda Vegetační 
doba Způsob hnojení  

VR - Krasa velmi raná Varianta 1 - Paušální  
R - Karin raná Varianta 2 - Bilanční podle rozboru půdy 
PR - Lenka poloraná Varianta 3 - Technologický s přihlédnutím k délce vegetační doby 
PP - Samanta polopozdní   

 

Vysvětlivky:

Podmínky při zatěžování poškozovaných hlíz na simulá-
toru zatížení a při jejich skladování byly shodné. Vlivem
náhlých meteorologických teplotních změn nebyla při mě-
řeních dodržena teplota vzorku, která se lišila o 10 °C a byla
shodná vždy pouze u dvou ze čtyř výše uvedených odrůd
brambor. Výsledky tohoto měření jsou znázorněny v grafu
na obr. 6.

Podmínky nepoškozovaných hlíz poi jejich sklado-
vání a poi mioení vzorku oízku byly shodné jako u vzorku
úmyslni poškozovaných. Výsledky tohoto mioení jsou zná-
zorniny v grafu na obr. 5.

Popis zatěžování a vyhodnocování vzorků hlíz
Vzorky hlíz byly vystaveny výše definované mechanic-

ké zátěži ve zkušební stolici VÚZT, v.v.i. (simulátor zatíže-
ní). Ta umožňuje vystavení vzorku hlíz zátěži při vibracích o
zvolené amplitudě (40 mm) a zvolené různé frekvenci (5 – 10
Hz) pohybu simulátoru. Amplituda se nastavuje vyosením
čepu kliky na řemenici. Frekvence ovladače měniče frek-
vence a doba expozice se nastavují ovladačem, který řídí
frekvenční měnič elektromotoru. Vzorek hlíz brambor se
umisťuje ve skříni. Rozměry skříně pro vzorky byly 0,25 x
0,25 x 0,25 m. Frekvence měniče je nastavitelná v následujícím
rozsahu 50, 55, 60 a 65 Hz. Stupeň mechanického zatížení
byl měřen zařízením PMS (tzv. umělá brambora) pro zjišťo-
vání velikosti působících sil. Příklad záznamu průběhu pů-
sobících sil je znázorněn na obrázku (Obr. 4).

Snímání 5 mm silných řezů hlíz v největším průřezu se
provádělo ve skříni s osvětlením (Obr. 2). Po nasnímání se
obrázky řezů uložily do paměti počítače.Vzorky plátků řízků
hlíz před vložením do snímacího prostoru lze také přeměřit
pomocí digitálního posuvného měřítka (délka, šířka) a na-
měřené hodnoty se přenesou opět do tabulky v programu
EXEL. Vyhodnocení sejmutého obrazu hlízy na řezu se pro-
vádí počítačově v programu KABI. Ten vyhodnotí průřez
vloženého plátku hlízy (v mm2), eliminuje se tmavá plocha
slupky, vyhodnotí se plocha barevně změněné dužiny (v
mm2) a vypočte se podíl barevně změněné plochy z celkové
plochy řezu pomocí tohoto programu. Hodnoty byly trans-
ponovány a uloženy do tabulek v programu Microsoft
EXCEL, ve kterém byly také statisticky vyhodnoceny.
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Výsledky měření černé skvrnitosti brambor v programu Kabi 

Název vzorku  
- odrůda 

Počet 
řízků 

Průměrná plocha 
řízků  

(mm2) 

Průměrná 
plocha tmavých 

skvrn  
(mm2) 

Průměrný podíl 
plochy skvrn  
na ploše řízku  

(%) 

Medián podílů 
plochy skvrn na 
ploše řízku  

(%)  

Směrodatná 
odchylka 

podílů plochy 
skvrn  
(%) 

1Ka1 30 1594.65 22.49 1.469 0.438 4.076 
1Ka2 30 1520.10 6.39 0.423 0.327 0.491 
1Ka3 30 1543.51 22.86 1.434 1.173 0.898 

1Karin 90 1552.75 17.25 1.108 0.704 2.448 
1Kr1 30 1315.58 7.77 0.554 0.298 0.692 
1Kr2 30 1549.05 12.13 0.734 0.509 0.796 
1Kr3 30 1414.41 9.10 0.638 0.415 0.832 

1Krasa 90 1426.35 9.67 0.642 0.397 0.771 
1Le1 30 1377.28 5.45 0.434 0.003 0.938 
1Le2 30 1304.40 3.59 0.242 0.009 0.467 
1Le3 30 1381.92 10.88 0.673 0.370 1.448 

1Lenka 90 1354.53 6.64 0.450 0.036 1.036 
1Sa1 30 1517.12 5.34 0.374 0.187 0.423 
1Sa2 30 1403.96 4.98 0.357 0.330 0.322 
1Sa3 30 1616.58 4.62 0.271 0.165 0.389 

1Samanta 90 1512.55 4.98 0.334 0.208 0.379 
Odrůda brambor:  KARIN, KRASA, LENKA, SAMANTA 
Velikost vzorku:  10 hlíz o celkové hmotnosti 1,2 - 1,5 kg 
1 - vzorky nepoškozené: 1Ka, 1Kr, 1Le, 1Sa 
 

Výsledky měření černé skvrnitosti brambor v programu Kabi 

Název vzorku  
- odrůda 

Počet 
řízků 

Průměrná 
plocha řízků  

(mm2) 

Průměrná 
plocha tmavých 

skvrn  
(mm2) 

Průměrný podíl 
plochy skvrn na 
ploše řízku  

(%) 

Medián podílů 
plochy skvrn na 

ploše řízku  
(%)  

Směrodatná 
odchylka podílů 

plochy skvrn  
(%) 

2Ka1 30 1613.934 23.363 1.346 0.552 1.973 
2Ka2 30 1670.852 36.869 2.076 1.423 2.152 
2Ka3 30 1584.712 28.084 1.702 1.032 1.952 

2 Karin 90 1623.166 29.438 1.708 1.010 2.027 
2Kr1 30 1406.954 67.785 5.040 4.208 3.752 
2Kr2 30 1485.227 86.886 5.558 4.471 4.335 
2Kr3 30 1515.717 110.177 7.121 6.339 4.812 

2 Krasa 90 1469.299 88.283 5.906 4.806 4.364 
2Le1 30 1643.972 22.171 1.148 0.695 1.519 
2Le2 30 1394.618 5.875 0.380 0.146 0.497 
2Le3 30 1562.230 9.196 0.577 0.362 0.635 

2Lenka 90 1533.607 12.414 0.702 0.404 1.035 
2Sa1 30 1537.993 85.531 5.256 4.787 4.966 
2Sa2 30 1610.998 199.041 12.299 10.499 6.572 
2Sa3 30 1717.434 106.474 6.221 5.909 3.782 

2 Samanta 90 1622.141 130.349 7.925 6.511 6.049 
Odrůda brambor:  KARIN, KRASA, LENKA, SAMANTA 
Velikost vzorku:  10 hlíz o celkové hmotnosti 1,2 - 1,5 kg 
2 - vzorky mechanicky poškozené  2Ka, 2Kr, 2Le, 2Sa 
 

Tab. 2. Výsledky statistického vyhodnocení řezů vzorků – nepoškozované vzorky

Tab. 3. Výsledky statistického vyhodnocení oezu vzorku – vzorky poškozované na simulátoru zatížení
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Obr. 4. Záznam měření sil při zatížení hlíz zařízením PMS na simulátoru zatížení

Výsledky a diskuse
Naměření hodnot ploch řízků vzorků a barevných změn

na řezu bylo provedeno v PC -programu KABI a číselné
hodnoty převedeny do programu Microsoft Excel. V tomto
programu byly statisticky vyhodnoceny a výsledky jsou
uvedeny v tabulkách 2 a 3.Grafické vyjádření procentické-
ho podílu tmavých skvrn u uvedených čtyř měřených od-
růd brambor před a po mechanickém zatížení na zkušební
stolici simulátoru je znázorněno v grafech na obr. 5 a obr. 6.
Z ověřovaných vzorků hlíz je po vyhodnocení měření na

grafech patrný vliv mechanické zátěže hlíz na prudký ná-
růst barevných změn dužniny v porovnání se vzorky, které
nebyly vystaveny mechanickému zatížení. Tento vliv zatí-
žení se projevil významně zejména u velmi rané odrůdy Krasa
a polopozdní odrůdy Samanta. U odrůdy Krasa byl podíl
výskytu tmavých skvrn po zatížení 10-ti násobný, u odrů-
dy Samanta až 24-násobný. U odrůd Karin a Lenka se me-
chanické zatížení významně neprojevilo, bylo naměřeno
pouze 1,5 násobné zvýšení výskytu tmavých skvrn dužiny.
Vliv různých variant hnojení se u nepoškozených vzorků
hlíz (graf na obr. 5) významně u odrůd Krasa a Samanta
neprojevil a byl neprůkazný. U odrůd Karin a Lenka jsou
výraznější rozdíly mezi variantami při nižším obsahu živin, u
varianty hnojení číslo 2 – bilanční byl i nižší výskyt skvrn,
tj. vyšší odolnost hlízy vůči zatížení. U mechanicky zatěžo-
vaných, poškozovaných vzorků hlíz měřených odrůd (graf
na obr. 6) se rozdíly v odolnosti hlíz podle hnojení projevily

výrazně zvláště u odrůdy Krasa a Samanta. Byl zjištěn o 2
až 7 % vyšší výskyt tmavých skvrn u variant s nižšími dáv-
kami živin, tj. snížená odolnost vůči zatížení. U odrůd Karin
a Lenka byly rozdíly minimální a nevýznamné. Z porovnání
ověřovaných čtyř odrůd brambor, jak je vidět v grafu na
obr. 6, byla nejvíce náchylná na mechanickou zátěž a vý-
skyt tmavých skvrn po mechanickém zatížení odrůda Sa-
manta v průměru 8 % a odrůda Krasa s 6 % výskytem. Do
jaké míry ovlivnila výsledky rozdílná teplota vzorků při tomto
prezentovaném měření bude předmětem dalšího ověřová-
ní. Odrůdy Lenka a Karin byly při shodné mechanické zátě-
ži velmi odolné proti mechanické zátěži. Obdobné výsledky
se však u  těchto odrůd projevily i v předchozích  letech,
v tomto příspěvku neuvedených měřeních. Výsledky po-
rovnání mechanické odolnosti odrůd hlíz brambor nejsou
však pro poměrně malý počet opakování u různých variant
hnojení plně průkazné a bude proto nutné provádět další a
větší počet měření.

Závěr
V prezentovaném příspěvku byla ověřena metoda měře-

ní a uvedeny výsledky měření odolnosti čtyř odrůd bram-
bor vůči mechanickému zatížení při různém způsobu hnoje-
ní během jejich pěstování. V měření byly porovnány čtyři
různé odrůdy brambor, různě hnojené při jejich pěstování,
při shodném stupni mechanického zatížení, nastavené tep-
lotě a vlhkosti při jejich skladování. V měření byly zatěžo-
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Obr. 5. Výsledky měření tmavnutí dužiny hlíz nepoškozovaných vzorků hlíz v závislosti na variantě hnojení

Obr. 6. Výsledky měření tmavnutí dužiny hlíz mechanicky zatížených poškozovaných vzorků hlíz podle varianty hnojení
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vány vzorky hlíz čtyř odrůd brambor (Karin, Krasa, Saman-
ta a Lenka) vibracemi s danou frekvencí při daném zdvihu
na zkušební stolici. To umožnilo porovnat rozsah vnitřního
poškození, tj. barevných změn brambor (tmavnutí, černání,
šednutí), na řezu hlízou po uložení vzorků na stanovenou
dobu při shodné teplotě a vlhkosti u těchto různých odrůd
brambor. Barevné změny na řezu hlízou se u měření objek-
tivně vyhodnocovali po sejmutí obrázků řízků hlíz ve speci-
álním zařízení webovou kamerou počítačovým programem
KABI. Počítačově se vyhodnotila celková plocha řezu hlí-
zou a podíl plochy, na které došlo k barevným změnám (šed-
nutí, tmavnutí dužniny). Byly zjištěny významnější rozdíly
jednotlivých odrůd v jejich odolnosti vůči mechanickému
zatížení i při porovnání podle způsobu a dávek hnojiva při
pěstování jak u raných, tak i pozdních brambor. Ověřování
a výsledky metody testování vnitřní kvality hlíz brambor
při mechanické  zátěži  byly  realizovány  ve  spolupráci
s Výzkumným ústavem bramborářským (VÚB) Havlíčkův
Brod, s.r.o., pracovištěm Valečov, který dodal vzorky hlíz
ověřovaných  odrůd.
Objektivním posouzením odolnosti jednotlivých odrůd

brambor i dalších možných plodin vůči různému stupni
mechanického zatížení lze ověřenou metodou stanovit meze
a kritéria pro manipulaci s nimi při skladování a tržní úpravě
tak, aby nedocházelo ke snížení kvality brambor a ztrátám
produkce.

Uvedené údaje a materiály v tomto článku byly získány při
řešení výzkumného projektu NAZV Ministerstva Zeměděl-
ství ČR č. QF4081 o názvu Inovace systému hnojení bram-
bor lokální aplikací minerálních hnojiv se zřetelem na ochra-
nu životního prostředí.

Literatura
WORMANNS G., 1996. Untersuchung der Schwarzflec-

kigkeit von Kartoffeln – die gezielte mechanische Belastung
von Kartoffelproben. Institut fur Agrartechnik Bornim
e.V.,Bornimer Agrartechnische Berichte H.8.S. 161-182, Pot-
sdam-Bornim

WORMANNS G., WORMANNS D. JACOBS A., 1996.
PC-Programm und Nutzerdokumentation QLAB Version 4.0.
Institut fur Agrartechnik Bornim e.V., Potsdam-Bornim, 03/
1996

SCHWARZ W., 2001. Bedienungsanleitung zum Schwing
kasten fur Karoffelbelastunsuntersuchngen. Institut fur
Agrartechnik Bornim e.V.,Bornimer Agrartechnische Berich-
te, Potsdam-Bornim

ATB Bornim, 2001. Short description of KABI PC- pro-
gramme
FÉR J., 2003. S bramborami je třeba zacházet tak jako

s křehkým zbožím. Zemědělec, roč. 11, č. 45, s. 24

Anotace
V příspěvku je uvedena metoda a výsledky měření odolnosti hlíz čtyř odrůd brambor vůči mechanickému zatížení při
různém způsobu hnojení při jejich pěstování. Pro testování odolnosti vzorků měřených odrůd brambor byl použit způsob
vyvinutý v Agrartechnik (ATB) Bornim (SRN). Vzorky hlíz shodné odrůdy brambor byly vystavovány vertikálním vibra-
cím při nastavitelné amplitudě na zařízení zkonstruovaném ve Výzkumném ústavu zemědělské techniky, v.v.i. (VÚZT),
Praha pro testování vzorků hlíz na mechanické zatížení. Obrázky řezů poškozovaných a nepoškozených vzorků brambor
byly snímané a barevné změny na řezech vyhodnocovány pomocí počítačového programu. V práci jsou uvedeny výsled-
ky měření odrůd KARIN, KRASA, LENKA a SAMANTA. Byly zjištěny významnější odlišnosti u těchto odrůd v jejich
odolnosti při shodném mechanickém zatížení a různém způsobu hnojení při pěstování. Rozdíly v odolnosti hlíz podle
hnojení se projevily výrazněji zvláště u rané odrůdy Krasa a pozdní odrůdy Samanta. U těchto odrůd byl zjištěn o 2 až 7 %
vyšší výskyt tmavých skvrn dužiny u variant s nižšími dávkami živin, tj. projevila se snížená odolnost hlíz vůči mechanic-
kému zatížení.

Klíčová slova: brambory, hnojení, mechanické zatížení, měření tmavnutí dužiny, odolnost hlíz
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VLASTNOSTI PALIV Z RRD V ZÁVISLOSTI NA FORMĚ JEJICH ZPRACOVÁNÍ
THE  PROPERTIES  OF  FUEL   PRODUCED  FROM  FAST-GROWING  WOOD  DEPENDING  ON  THEIR

PROCESSING  FORM

J. Mazancová,  P. Hutla, J. Slavík
Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i. Praha

Abstract
The energy poplars plantation production was processed into some forms of standard solid fuels. It regards the short lump
wood, billots, crushed branches, chopped material of various structure and heat briquettes made from crushed material of
various structures.The produced solid fuels were consequently burned in standard combustion equipment. The CO and
NOX emissions were measured during combustion process and then compared with emissions of wood sawdust heat
briquettes.

Keywords: fast-growing woody species, energy poplar, emission parameters, biomass combustion, heat briquettes, short
lump wood, biofuels

Úvod
Při využívání obnovitelných zdrojů energie v podmínkách

ČR tvoří nejvyšší potenciál energie získávaná z biomasy.
Předpokládá  se,  že  její  podíl  na  tvorbě  energie
z obnovitelných  zdrojů  bude  nadále  stoupat,  neboť  zde
existují podmínky pro rozvoj, především v oblasti biomasy
cíleně pěstované pouze pro energetické účely. Ze zkuše-
ností posledních let se jeví jako perspektivnější pěstování
rychlerostoucích dřevin (RRD) oproti biomase stébelnaté.
Obdobné závěry lze pozorovat i v okolních zemích střední
Evropy. Např. v Německu probíhá rozsáhlý projekt DEN-
DROM zaměřený na energetické využití RRD. Tento pro-
jekt, financován ze zdrojů EU, je realizován výzkumnými
pracovištěmi z několika evropských zemí. Při pěstování RRD
mají mimo energetického užitku význam i ostatní aspekty.
Plantáže mají vliv na krajinotvorbu, zabraňují půdní erozi
(1) včetně hospodaření s vodou v krajině (2) a jsou rovněž
významnou složkou biologického prostředí volně žijících
živočichů (3). Z RRD se v podmínkách střední Evropy pěs-
tují především topoly a vrby (2).Výnosy topolů a někte-
rých odrůd jsou uvedeny na obr. 1 (4)
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Obr. 1. Roční výnosy některých odrůd energetických topolů

Výnosy energetických vrb jsou obdobné. Hodnoty skli-
zené suché hmoty se pohybují kolem 18t/ha/rok (5).
Dřevo vytěžené z energetických plantážích RRD je mož-

no zpracovat na palivo různými způsoby. Poměrně levným
způsobem se jeví  jednoduché zpracování do polen nebo
jako krátké kusové dřevo (KKD). Vyššího zhodnocení ma-
teriálu lze dosáhnout výrobou topných briket či pelet, čímž
se dosáhne mj. i podstatného zmenšení objemu, a tedy i
zvýšení hustoty hmoty a využitelné energie (8).
Z mechanických vlastností standardizovaných paliv ve

formě briket jsou podstatnými objemová hmotnost a me-
chanická pevnost. Tyto parametry jsou závislé na použitém
materiálu, jeho struktuře, obsahu vody a na lisovacím tla-
ku. Standardem, z něhož lze vycházet, je rakouská norma
ÖNORM M 7135 (11). Tato norma požaduje hustotu top-
ných briket větší než 1kg/dm3.

Mechanickou pevnost briket je možno charakterizovat
silou, která je potřebná k její destrukci (9). Na briketu o kru-
hovém průřezu působí tlaková síla, jejíž směr je kolmý na
její osu symetrie (obr. 7).
Pro spalování paliv na bázi dřevní hmoty a jiných biopa-
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liv jsou konstruovány speciální kotle charakterizované dlou-
hou dohořívací komorou a vstupem sekundárního, případ-
ně terciárního spalovacího vzduchu. Hoření biopaliv, která
obsahují vysoký podíl prchavých hořlavin, je poměrně slo-
žitým procesem. Dokonalost prohoření je charakterizována
mj. obsahem CO ve spalinách. Podrobné popisy a analýzy
spalovacích procesů jsou uváděny v odborné literatuře (12).
Průběh hoření je významně ovlivňován složením, struk-

turou a fyzikální formou zpracování paliva, včetně obsahu
vody. Pro různé typy biopaliv byly měřeny emisní parame-
try a byly zjištěny některé obecně platné poznatky; např.
při porovnávání emisí paliv z několika energetických rost-
lin se projevily vysoké emise CO u energetického šťovíku
(13). Přidáním uhelných aditiv nebo vytvořením směsi této
biomasy s jiným rostlinným materiálem se proces hoření
zlepšil a emise CO se výrazně snížily (14).
Paliva na bázi dřeva jsou vyráběna a dodávána v různých

formách zpracování. S výjimkou topných pelet, jsou urče-
na pro manuální přikládání do kotle. Otázkou ovšem zůstá-
vá, jaká forma zpracování je nejvýhodnější. Uvažují se dvě
různá hlediska - hledisko logistiky a dopravy a hledisko
emisí a kvality spalovacího procesu v daném spalovacím
zařízení, nejčastěji v kotlích malých výkonů. Na základě pro-
vedených měření bylo např. zjištěno, že při spalování dřeva
ve formě topných briket dochází k nižším emisím CO oproti
spalování kusového dřeva (13, 15).

Materiál a metodika
Pro vytvoření  tuhých paliv, která byla dále  testována,

byl použit materiál ze sklizně plantáže rychlerostoucích to-
polů ve stáří 4 let. Průměr kmenů nepřesáhl 12 cm. Jedná se
o hybrid Populus maximoviczii x Populus nigra. Z dřevního
materiálu byly vytvořeny různé druhy paliv, lišící se struk-
turou. Kmeny stromů byly zpracovány do formy polenové-
ho dříví, krátkého kusového dřeva (KKD), drceného dřeva
a štěpky s různou strukturou. Štěpka byla následně zpra-
cována do formy topných briket.
Pro  výrobu  krátkého  kusového  dřeva  byl  použit  drtič

dřevní hmoty DH 10 S, výrobce Rojek a.s. (obr. 2). Drtič dělí
kmeny na části o délce cca 9 cm. Nadrcený materiál se vyu-
žívá přímo jako palivo do kotlů na dřevo.

Obr. 2: Drtič dřevní hmoty DH 10

Palivo ve formě drceného dřeva bylo připraveno drtičem
větví Pirba, výrobce Bystroň (obr. 3). Drcení probíhá ve
šnekovém řezacím ústrojí. Produktem jsou částice dřeva o
velikosti 3 až 5 cm.

Obr. 3: Drtič větví Pirba

Pro vytvoření štěpky byly použity dva typy štěpkovačů.
Na štěpkovači Tomahavk M-P-350, výrobce Strojírenská
společnost W+D s.r.o., byla připravena štěpka s větší struk-
turou částic (tab. 1).

Velikost 
mm 

Poměrné množství 
% hmotnosti 

>80 0 
>40 2,4 
>25 10,9 
>20 11,2 
>15 19,4 
>10 24,6 
<10 31,5 

 

Tab. 1: Struktura energetické štěpky z topolů vytvořená
štěpkovačem  Tomahawk M-P-350

Štěpka s jemnější strukturou (tab. 2) byla vytvořena štěp-
kovačem PZ 110mb (obr. 4), výrobce Pezzolato.

Obr. 4: Štěpkovač Pezzolato PZ 110mb
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Tab. 2: Struktura energetické štěpky z topolů vytvořená
štěpkovačem PZ110mb

Velikost 
mm 

Poměrné množství 
% hmotnosti 

>80 0 
>40 0 
>25 4,1 
>20 7,5 
>15 12,3 
>10 33,8 
<10 42,3 

 
Oba druhy štěpky byly dále zpracovány do formy top-

ných briket o průměru 65 mm s využitím briketovacího lisu
HLS 50, výrobce Briklis, spol. s r.o. (obr. 5).

Obr. 5: Briketovací lis HLS 50
Další  typy  briket  byly  vytvořeny  ze  šrotované  štěpky

desintegrované na kladívkovém šrotovníku ŠV 15, výrob-
ce STOZA s.r.o. (obr. 6.)

Obr. 6: Kladívkový šrotovník ŠV 15

Pro šrotování byla použita síta s průměrem ok 8 a 15 mm.
U topolového dřeva byly následně změřeny jeho palivo-
energetické vlastnosti. Jednotlivé typy paliv se z hlediska
těchto vlastností mírně liší pouze obsahem vody, jehož hod-

nota se nachází v intervalu od 6,4 do 11,9 %.
Cílem této práce je zhodnocení rozdílů vytvořených pa-

liv z hlediska jejich mechanických vlastností a emisí při spa-
lování ve standardním spalovacím zařízení. U topných bri-
ket, případně u rostlého dřeva (tj. KKD) byla zjišťována
jejich hustota. Měření byla provedena na deseti vzorcích,
byla vypočtena střední hodnota a uvedeno rozmezí hod-
not. Dále byla u topných briket zjišťována síla potřebná
pro jejich destrukci, což je veličina charakterizující jejich
pevnost v tlaku. Briketa je vložena mezi dvě rovnoběžné
desky tak, že její osa je s těmito deskami rovnoběžná. Des-
ky jsou k sobě přitlačovány rychlostí 6 mm.min-1, přičemž je
zjištěna síla nutná pro destrukci materiálu. Celé měření je
zřejmé z obr. 7. Testování bylo prováděno rovněž na deseti
kusech od každého vzorku.

Obr. 7: Průběh mechanické zkoušky briket na tlak

Obr. 8: Příčné štípání topné brikety na trhacím
stroji ZDM-5

Pro zjišťování emisních parametrů byla paliva spalována
v akumulačních kamnech SK-2 výrobce RETAP s.r.o. (obr.
9). Obr. 10 uvádí rozmístění akumulačních cihel v tomto za-
řízení.
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Obr. 9: Spalovací akumulační kamna SK-2 RETAP 8 kW

Obr. 10: Optimalizované rozmístění akumulačních cihel
ověřovaných spalovacích kamen SK-2 RETAP

Pro měření emisí ve spalinách byl použit analyzátor Tes-
to 350 XL. Každých 6 sekund byl měřen obsah CO a NOx.
Naměřené hodnoty obsahu CO byly pak přepočteny na 13
% obsah kyslíku a porovnány s normou ČSN EN 13229,
jejíž požadavky jsou uvedeny v tab. 3. Horní mezní hranice
je vyznačena v grafu (obr.11).

Tab. 3: Třídy emisí oxidu uhelnatého pro lokální spotře-
biče na pevná paliva podle  ČSN EN 13229

Spotřebiče s uzavřenými dvířky 
Třída CO spotřebiče Mezní hodnoty tříd emisí CO  

(při 13 % O2) % 
Třída 1  0,3  

Třída 2 > 0,3  1,0  

 
Naměřené hodnoty obsahu NOx byly rovněž přepočítá-

ny na 13% obsahu kyslíku a porovnány se směrnicí MŽP č.
13-2002 definující požadavky pro propůjčení ochranné znám-
ky „Ekologicky šetrný výrobek“ pro teplovodní kotle na
spalování biomasy do tepelného výkonu 0,2 MW. Směrni-
ce udává emisní limitní hodnota (250 mg.mN

-3) obsahu NOx
při 11% obsahu O2. Po přepočítání na 13% obsah O2 je
emisní limitní hodnota obsahu NOx rovna 211,5 mg.mN

-3.

Pro porovnání charakteristik uvedených forem paliv
z RRD bylo provedeno rovněž testování zástupců  komerč-
ně dostupných biopaliv - dřevěných briket z hoblin a pilin,
o průměru 90 mm a délce 280 mm, označených jako Turbo-
hard, výrobce BIOMAC s.r.o.,.

Výsledky a diskuse
Naměřené hodnoty charakteristik pro deset druhů vy-

braných biopaliv jsou uvedeny v tab. 4.

Tab. 4: Obsah vody a mechanické vlastnosti biopaliv (for-
my 1-9 vytvořeny z energetických topolů)

 Popis paliva Vlh-
kost 
% 

Hustota 
kg/dm3 

Destruk. 
síla 

N/mm 
1 Polena 11,2 0,43 - 
2 KKD 11,9 0,44 - 
3 Drcené dřevo 10,3 - - 
4 Štěpka hrubá 6,4 - - 
5 Štěpka jemná 7,5 - - 
6 Briketa – 

štěpka hrubá 
7,6 0,74 

(0,69 – 0,80) 
57 

(44 – 67) 
7 Briketa – 

štěpka jemná 
8,1 0,71 

(0,69 – 0,75) 
35 

(23 – 50) 
8 Briketa – šrot 

O 15 mm 
7,1 0,73 

(0,71 – 0,76) 
67 

(48 – 83) 
9 Briketa – šrot 

O 8 mm 
7,3 0,75 

(0,70 – 0,74) 
65 

(47 – 79) 
10 Dřev. briketa 

Turbohard 
6,7 1,08 73 

 Jak vyplývá z tab. 4. mechanické vlastnosti jsou u všech
forem biopaliv srovnatelné. Výjimku tvoří vzorek č. 7 brike-
ta z jemné štěpky, na jejíž destrukci postačila nižší destrukční
síla než u ostatních forem biopaliv. Ve srovnání s dřevěnou
briketou Tubhard vykazují brikety 6 - 9 nižší hustotu.

Voda  %hm 6,17 
Prchavá 
hořlavina  

%hm 75,43 

Neprchavá 
hořlavina  

%hm 14,36 

Popel  %hm 4,04 
C  %hm 47,16 
H  %hm 5,51 
N  %hm 0,52 
S  %hm 0,03 
O  %hm 36,54 
Cl  %hm 0,03 
Spalné teplo  MJ*kg-1 18,20 
Výhřevnost  MJ*kg-1 16,84 
CO2 max. %obj. 20,00 
   
Popel:   
Bod měknutí  °C 1200 
Bod tání  °C 1210 
Bod tečení  °C 1220 

 

Tab. 5: Palivo-energetické parametry topolového dřeva
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Ucelený  dokumentační  přehled  palivo-energetických
parametrů  paliv  vytvořených  z energetických  topolů,
s obsahem vody 6,17 %., udává tab. 5.

Výsledky měření emisí topných briket klasifikovaných
dle tab. 4 jsou v tab. 6. Graficky jsou výsledky z tab. 6 zpra-
covány na obr. 11 a 12. Na obr. 13, 14 a 15 jsou dále uvedeny
typické  příklady  časových  průběhů měření  pro  vybraná
paliva v souladu s tab. 6.
Tab. 6: Výsledky provozního měření vybraných plynných
emisí topných briket

Palivo CO mg.m-3 NOx mg.m-3 
1 4020 209 
2 4846 150 
3 3982 177 
4 3739 186 
5 5828 193 
6 2856 199 
7 2736 152 
8 2902 195 
9 2720 188 

10 1651 89 
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Obr. 11: Průměrné hodnoty plynných emisí CO ve spalinách ověřovaných forem paliv na bázi dřeva při
referenčním obsahu O2 = 13 %

Obr. 12: Průměrné hodnoty plynných emisí NOx ve spalinách ověřovaných paliv na bázi dřeva při
referenčním  obsahu O2 = 13 %

Z grafu (obr. 11) vyplývá, že emise CO jsou poměrně vy-
soké u paliv 1 až 5, tj. u všech forem kromě briket. Zpraco-
váním materiálu do topných briket se naopak tyto emise
výrazně snižují a v daném případě umožňují provoz spalo-
vacího zařízení v režimu pro třídu I dle (10).

Hodnoty emisí NOx ve spalinách testovaných paliv ne-
překročily horní mezní hranici a lze je považovat za vyho-
vující v souladu se směrnicí MŽP č. 13-2002.

Z obr. 13, 14 a 15 je zřejmé, že jednou z příčin vyšších
emisí CO u všech paliv z topolového dřeva je značná alter-
nace této veličiny, což lze vysvětlit nestabilním průběhem
uvolňování prchavé hořlaviny ve spalovacím procesu

Závěr
Z fytomasy energetických topolů je možno vytvořit pali-

va vhodná pro spalování v kotlích malých výkonů či pro
lokální topeniště v jednoduché formě zpracování, tj. jako
polena, KKD či štěpka o různé struktuře. Vytvořené brikety
mají bez ohledu na strukturu lisovaného materiálu obdob-
né vlastnosti jak mechanické, tak i emisní. Jejich pevnost je
srovnatelná s výrobkem získaným na trhu. Z těchto paliv
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Obr. 13: Průběh emisí CO a NOx při spalování KKD
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Obr. 14: Průběh emisí CO a NOx při spalování briket –
šrot ř 15 mm
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Obr. 15: Průběh emisí CO a NOx při spalování dřevěných
briket Turbohard

se však jemnější štěpka (tj. paliva 4 a 5) nejeví jako vhodná
nejen z důvodů logistických, tj. skladování a dodávka do
kotle, ale i vysokých emisí při spalování. Polena, KKD a
velká štěpka (drcené dřevo) vykazují v použitém spalova-
cím zařízení vysoké emise CO, charakterizující horší kvalitu
spalování oproti dále uvedeným briketám. Horší užitné
vlastnosti  jsou  však  vyváženy  nižší  cenou  těchto  paliv.
Oproti  tomu  topné  brikety  vytvořené  z fytomasy  topolů
mají při spalování nižší emise a jsou vhodnější z hlediska
obsažené objemové energie. Nevýhodou je ovšem jejich
vyšší cena určená zvýšenými náklady na lisování. U briket
vytvořených z materiálu různé struktury se prakticky ne-
projevily rozdíly v mechanických vlastnostech i
v dosažených emisních hodnotách CO a NOx při jejich spa-
lování. Z toho lze odvodit vhodnost výroby těchto briket
z nejlevnější suroviny, tj. z hrubé štěpky.

Tento příspěvek byl zpracován jako výsledek řešení pro-
jektu Národního programu výzkumu II č. 2B06131 „Nepo-
travinářské využití biomasy v energetice“.
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Anotace
Produkce z plantáže energetických topolů byla zpracována do několika forem standardních tuhých paliv. Jedná se o krátké
kusové dřevo, polena, drcené větve, štěpku s různou strukturou a topné brikety vytvořené z drceného materiálu s různou
strukturou.
Vytvořená tuhá paliva byla následně spalována ve standardním spalovacím zařízení. Při spalování byly měřeny emise CO a
NOX a porovnány s emisemi topných briket z dřevních pilin.

Klíčová slova: rychlorostoucí dřeviny, energetický topol, emisní parametry, spalování biomasy, topné brikety, krátké
kusové dřevo, biopaliva
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APLIKACE RŮZNÉHO MNOŽSTVÍ KOMPOSTU K BETA VULGARIS
APPLICATION DIFFERENT AMOUNT OF COMPOST TO BETA VULGARIS

M. Mimra1), V. Altmann1), M. Kollárová2)
1)Česká zemědělská univerzita  Praha

2)Výzkumný ústav zemědělské techniky,v.v.i. Praha

Abstract
Different amount of compost at levels 0, 25, 50, 75 and 100 t.ha-1, as an organic material source for sugar beet cultivation was
applied on experimental fields. Differences in sugar content, roots and tops yield were observed. The effect of compost
application on total yield was statistically important. However, no significant differences were determined on sugar content.
All the application levels of compost gave better results than control with no application of compost.

Keywords: beta vulgaris L., sugar content, crop yield

Úvod
Proces kompostování urychlí zetlení odklízené travní

hmoty, respektive vytvoří materiál, který může sehrát důle-
žitou roli při péči o půdu a vylepšování půdních, zejména
fyzikálních vlastností tak, aby půda byla schopna plnit své
potřebné ekologické funkce. Vyzrálý kompost přispívá k
tvorbě půdního humusu, který je základem půdní úrodnos-
ti, přičemž živiny vázané na humusové částice se nevypla-
vují  vodou  tak,  jako  je  tomu u průmyslově  vyrobených
hnojiv a jsou rostlinám k dispozici podle jejich potřeby. (1)

Podle (2) technologie aerobního kompostování zabezpe-
čuje mikrobiologickou přeměnu organických látek na sta-
bilní humusové látky. Jde o analogické procesy, jako při
přeměně organické hmoty v půdním prostředí. Vytvářením
optimálních podmínek pro rozvoj mikroorganismů ve zrají-
cím kompostu je možno získat až desetkrát většího počtu
mikroorganismů ve srovnání s půdou a získat tak humuso-
vé látky rychleji a produktivněji.

Jak uvádí (3) jednou ze základních priorit zastávaných
Evropskou unií (EU) v rámci společné zemědělské politiky
je udržitelný rozvoj zemědělství. V intencích tohoto princi-
pu je preferováno mimo jiné využívání obnovitelných zdro-
jů v zemědělství. Mezi tyto zdroje lze řadit také některé od-
pady, které se za určitých podmínek dají využít v zeměděl-
ství, neboť mají takové vlastnosti, které je k tomuto předur-
čují. Takovým to zdrojem může být tráva z údržby veřejné
zeleně, trvalých travních porostů, větve z prořezu atd.

Výsledky projektu na testování používání kompostu jako
alternativy chemických přípravků potvrzuje pozitivní účin-
ky kompostu ze stromové  kůry a pevného komunálního
odpadu proti půdním nemocem. Kompost byl použit jako
náhražka methylbromidu, používaného k desinfekci půdy -
zvláště k ochraně proti Fusarium oxysporum, Phytophtho-
ra spp., Verticillium spp. a některým nežádoucím nemato-
dům. Zkoušeny byly různé poměry příměsí do kompostů,
pH media bylo 6,5 a kompost byl zahříván na 60°C po dobu
šesti dnů, aby byla odstraněna mikroflóra. Kompost z duži-
ny vinných hroznů má díky vyššímu pH a menší dostup-

nosti mikroelementů lepší účinky proti chorobám než napří-
klad korkový kompost. (4)
Vliv aplikace vermikompostu na povrch pozemku před

setím a po zasetí v dávce 60 t.ha-1 na výnos a některé vlast-
nosti kořene cukrovky zjistil (6). Aplikací vermikompostu
došlo k zvýšení výnosu kořene, jakožto i ke zvýšení obsa-
hu cukru v cukrovce, pokud byl aplikován spolu s hnojivem
s mikroelementy. Vermikompost aplikovaný před setím zlep-
šil vzcházivost rostlin a snížil množství plevelů.
Výživa a hnojení patří k nejvýznamnějším intenzifikačním

faktorům v pěstování cukrovky. Systém zásahů, kterými se
zajišťuje výživa cukrovky, vychází z požadavků této nároč-
né plodiny na výživu a hnojení, dále z požadavků na jakost
sklizených bulev a současně musí zajišťovat širší souvis-
losti hnojení celého osevního postupu. V celém osevním
postupu je nutno volit hnojařské zásahy tak, aby docháze-
lo k soustavnému zlepšování agrochemických vlastností
a zvyšování půdní úrodnosti jako celku. Z těchto hledisek
je základem soustavy hnojení cukrovky uplatnění organic-
kých hnojiv. Na řepařských půdách s dobrou sorpční schop-
ností se zpravidla využívá předzásobení hnojení fosforem
a draslíkem pro následující osevní sled. Naopak u dusíku,
boru a manganu  se hnojení orientuje přímo k cukrovce
a vzhledem k vysokým nárokům jak na množství, tak i dy-
namiku příjmu je zde technika hnojení velmi specifická.

Organické hnojení je základem systému hnojení cukrov-
ky. Vedle podílu na zásobování živinami je nejpodstatněj-
ším faktorem pro udržení půdní úrodnosti. U cukrovky je
možno využívat všechny druhy organického hnojení. Nej-
rozšířenějším hnojivem je hnůj, který se dnes používá asi
na 90 % plochy cukrovky. Dávky hnoje se liší podle druhu
půdy. Na středně těžkých a velmi těžkých půdách vyhovují
dávky 40 – 50 t.ha-1, na lehkých půdách s dobrým obsahem
humusu postačují dávky 30 – 35 t.ha-1. Rovněž lze využít ke
hnojení cukrovky kompostu. Výhodou použití dobře rozlo-
žených kompostů je možnost pozdější zaorávky.
Travní fytomasa má většinou optimální chemické složení

pro kompostování. Je to zejména poměr uhlíku a dusíku
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(C:N), který se pohybuje v rozmezí 18 - 35. Užší poměr je
u sečí mladé trávy, vyšší hodnoty poměru C:N u trav vyse-
meněných, u vytrvalých porostů a u stařiny. Pro komposto-
vání jsou nepříznivé fyzikální vlastnosti travní fytomasy,
zejména redukovaná objemová hmotnost trávy (přepočte-
ná na sušinu). Tato vlastnost způsobuje obtížné míchání
trávy s dalšími přídavky a v průběhu zrání nastává velká
objemová redukce zrajícího kompostu. Travní fytomasa
neobsahuje vhodnou mikroflóru pro vlastní kompostová-
ní. Při nedostatečné homogenizaci trávy s dalšími přídavky
vznikají ve spodních vrstvách anaerobní zóny stlačené fy-
tomasy, kde probíhá hnití trávy, provázené zápachem. Vhod-
ným přídavkem do surovinové skladby kompostu ke travní
fytomase je zemina, zejména orniční skrývka a to z důvodu
zabezpečení vhodné mikroflóry. Při dobré homogenizaci
dostačuje přídavek 5 % hmotnosti, při horší homogenizaci
10 % přídavku. Zeminu je možné nahradit přídavkem již
vyzrálého kompostu. (10)

Materiál a metody
Na podzim roku 2005 byly založeny maloparcelní pokusy

s opakováním v šesti variantách. Pozemky se nacházejí ve
Východočeském  kraji  v obilnářské  výrobní  oblasti
s nadmořskou výškou okolo 320 metrů. Průměrné roční sráž-
ky v této oblasti činí 469 mm a průměrná teplota 13,3 °C.
Pokusný pozemek lze charakterizovat jako rovinný, půda
hlinitá, pH půdy 7,0; organická hmota 1,12, redukovaná
objemová hmotnost půdy byla 1,45 g.cm-3 . Na podzim byla
provedena aplikace kompostu a hnoje na povrch pozemku
s následným zaoráním. Na jaře byla provedena příprava
půdy a setí. V průběhu vegetace byly na celé pokusné plo-
še uplatněny jednotné agrotechnické zásahy. Mimo aplika-
ce kompostu a hnoje nebylo k jednotlivým variantám apli-
kováno žádné hnojivo před setím ani v průběhu vegetace.
U všech variant byla použita stejná odrůda cukrové řepy
Impact s jednotným výsevkem 70 tis rostlin na hektar. Na
každé parcele s výměrou 3 m2 bylo vyseto 20 rostlin cuk-
rovky. Pokusy byly uspořádány v blocích s opakováním.
Osivo bylo vyseto do stejné hloubky 30 mm v dubnu a po
zasetí byly všechny varianty pravidelně zavlažovány. Pře-
hled variant použitých v tomto pokusu ukazuje následující
tabulka 1. Jako kontrolní byla brána varianta bez aplikace
hnojení, ke které bylo prováděno srovnávání. Tabulka 1
uvádí aplikovaný materiál na jednotlivých parcelách.
U všech variant byl zjišťován biologický výnos bulev.

Bulvy na každé parcele byly sklizeny, očištěny, spočítány.
Dále byl od bulev odříznut chrást a bulvy byly zváženy. Po
sklizni byl z každé varianty odebrán vzorek pro určení ob-
sahu polarizovaného cukru.

Varianta Aplikace před orbou 
1 kontrola bez kompostu 
2 kompost v dávce 25 t.ha-1 
3 kompost v dávce 50 t.ha-1  
4 kompost v dávce 75 t.ha-1  
5 kompost v dávce 100 t.ha-1  
6 chlévský hnůj v dávce 50 t.ha-1 

 

Tab. 1: Varianty pokusu

Výsledky a diskuse
Tabulka 2 uvádí výsledné hodnoty výnosu bulev a chrás-

tu v tunách u cukrovky přepočtené na jeden hektar. Nej-

vyššího biologického výnosu bylo dosaženo u třetí vari-
anty, kde byl aplikován kompost v dávce 50 t.ha-1, kdy bylo
dosaženo biologického výnosu 102,5 t.ha-1. Naopak nej-
nižšího výnosu bylo dosaženo u první varianty bez hnoje-
ní, kdy bylo dosaženo biologického výnosu 74,3 t.ha-1.
Rozdíl mezi nejlepší a nejhorší variantou činil 28,2 t.ha-1 a
průměrný biologický výnos u všech variant činil 94,47 t.ha-

1. Výnos u variant, kde bylo provedeno hnojení, byl vyšší o
21,8 až 37,95 %, než u kontrolní varianty bez hnojení. Pomo-
cí jednovýběrového t-testu, který porovnává výběrový prů-
měr a určitou konstantní hodnotu, bylo provedeno porov-
nání hektarových výnosů. Za kontrolní konstantu byla brána
hodnota výnosu, kde nebylo provedeno hnojení. Rozdíl
v hodnotách  hektarových  výnosů  byl  v porovnání
s kontrolní variantou bez hnojení statisticky průkazně vyš-
ší (t=4,265>t0,1=2,963 pravostraného testu). Rozdíly mezi
variantami, kde bylo použito hnojení, nebyly statisticky
významně rozdílné. Rozdíl mezi nejlepší a druhou nejlepší
variantou činil pouhých 0,27 %. Jak je patrné z obrázku 1,
se zvyšováním dávky kompostu docházelo k nárůstu bio-
logického výnosu u cukrovky. Při zvýšení aplikované dáv-
ky hnojení o 1 t.ha-1 došlo ke zvýšení biologického výnosu
bulev o 0,1308 t.ha-1 a u chrástu došlo ke zvýšení výnosu
o 0,132 t.ha-1. Aplikace kompostu měla vliv na zvyšování
biologického výnosu cukrovky. U jednotlivých variant byl
zjišťován obsah polarizovaného cukru, ovšem protože hod-
noty mezi jednotlivými variantami nebyly statisticky vý-
znamné, nejsou zde uvedeny zjištěné výsledky.

Různí autoři při svých pokusech došli k různým výsled-
kům. Někteří potvrzují velký vliv kompostu na výnos cuk-
rovky, jiní tak velký vliv nezaznamenali. Například (7) zjistili
při svých pokusech efekt kompostu a dusíku na výnos a
technologické vlastnosti bulev cukrovky při dávkách kom-
postu 0, 10, 20 a 4 t.ha-1 a dusíku v dávkách 0, 90, a 150
kg.ha-1, kdy dosažené výnosy bulev se pohybovaly od 68,7
do 91 t.ha-1. Vliv kompostu a hnojení dusíkem nebyl
v jednom roce prokázán při založení pokusů na lehkých
půdách, a naopak v následujícím roce nebyl prokázán u
pokusů  založených  na  těžkých  půdách.  Obsah  cukru
v bulvách byl závislý na množství aplikovaného dusíku a
naopak množství aplikace kompostu nemělo vliv na jeho
obsah.



111

Zemědělská   technika  a  biomasa  2007

Varianta Výnos bulev  
(t.ha-1) 

Výnos chrástu  
(t.ha-1) 

Celkový biologický 
výnos (t.ha-1) 

Pořadí 

1 52,0 22,3 74,3 6 
2 61,1 29,4 90,5 5 
3 67,3 35,2 102,5 1 
4 65,4 34,8 100,2 3 
5 66,2 36,1 102,3 2 
6 64,5 32,5 97 4 

 

Tab. 2: Biologický výnos
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Obr 1: Vliv dávky kompostu (hnoje) na biologický výnos u cukrovky

Závěr
Provedené pokusy porovnávaly vliv aplikace kompostu

na biologický výnos u cukrové řepy. Při zvyšování dávky
kompostu docházelo k nárůstu výnosu, což potvrzují i jiní
autoři. Nejlepších výsledků bylo dosaženo při aplikaci kom-
postu v dávce 50 t.ha-1. Důvodem může být vliv tzv. záko-
na minima, kdy růst dalšího výnosu se zpomalil díky ab-
senci nějakého prvku důležitého pro růst rostlin. Jak uvádí
(8), kompost může být úspěšně aplikován k porostům, ob-
zvláště pokud je doplněn a smíchán s minerálním dusíkem,
což má vliv dle jejich tvrzení na zvýšení výnosu a lepší
využití půdního dusíku rostlinami. Při svých pokusech pro-
váděných v Itálii došel (9) k závěru, že na výnos cukrovky

má nejen dávka kompostu ale i období, kdy je k cukrovce
aplikován. Rovněž uvádí, že aplikace kompostu umožňuje
snížit dávky minerálního dusíku.

Poznatky uvedené v tomto článku byly získány při řešení
projektu QF 3148 „Přeměna zbytkové biomasy zejména z
oblasti zemědělství na naturální bezzátěžové produkty, vy-
užitelné v přírodním prostředí ve smyslu programu harmo-
nizace legislativy ČR a EU “, který je podporovaný Národní
agenturou pro zemědělský výzkum.
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Anotace
Různé množství kompostu v dávkách 0, 25, 50, 75 a 100 t.ha-1, jako zdroje organického materiálu pro pěstování cukrovky
byly aplikovány na pokusných pozemcích. Přitom byly sledovány rozdíly v obsahu polarizovaného cukru, výnosu bulev a
chrástu. Vliv aplikace kompostu na výnos byl statisticky významný. Jako statisticky nevýznamný se ukázal vliv aplikace
kompostu obsah polarizovaného cukru. Všechny varianty s aplikací kompostu vykázaly lepší výsledky výnosu bulev než
kontrolní varianta bez aplikace kompostu.
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APLIKACE RŮZNÝCH KOMPOSTŮ A JEJICH VLIV NA PŮDU A BRAMBORY
APPLICATION  OF  DIFFERENT  COMPOST TYPES  AND  ITS  INFLUENCE ON SOIL AND  POTATOES

M. Mimra, V. Altmann
Česká zemědělská univerzita  Praha

Abstract
Different compost types were applied on experimental fields. Effect of compost on potato yield was observed. The yield
results achieved in experiments confirmed the decrease of yields in potatoes grown in with no application of compost. All
different compost types were applied at same rate 60 t.ha-1 as an organic material resource for potatoes growing. Also
influences of these different compost types on soil were observed. In this experiment was no statistically important differen-
ces find out on soil samples after different compost types application.

Keywords: soil samples, compost type, potatoes yield

Úvod
Brambory jsou plodinou náročnou na živiny. Jedním ze

základních předpokladů pěstitelského úspěchu je proto jim
zajistit jejich optimální množství. Příjem a využití živin
z půdního roztoku je velmi složitý proces založený na vzá-
jemně se ovlivňujícím působení mnoha vnitřních a vněj-
ších faktorů. Velmi významným faktorem je samotná pří-
tomnost  živin  v půdě,  která  bývá  souhrnně  označována
jako stará půdní síla. Na výživě rostlin se stará půdní síla
podílí více než přímé dodání živiny v hnojivech. Stará půd-
ní síla se vytváří pravidelným hnojením i střídáním plodin
v rámci osevního sledu. Udržení půdní úrodnosti jako před-
pokladu zajištění stabilních výnosů a kvality lze zajistit při-
měřenou náhradou odebraných živin organominerálním
hnojením a správnými agrotechnickými zásahy. (1)
Jak uvádí (2) brambory lze pěstovat celou řadou netra-

dičních způsobů, například v trávě, kdy brambory se po-
kládají na 300 mm vrstvu posečené trávy. Dále se pak zasy-
pou kompostem a na vrch se opět položí vrstva trávy. Vý-
nos hlíz výsledkem dědičně fixovaných dispozic (genoty-
pem) a podmínkami prostředí. Hospodářský výnos u bram-
boru je představován sušinou, ukládanou během vegetace
do hlíz, přičemž je tvořen z 90 – 95 % fotosyntetickou asimi-
lací.

Jak uvádí (3), organické hnojení má nezastupitelnou roli
v přívodu organických látek a živin do půdy a tím i v udržo-
vání a zvyšování půdní úrodnosti. Brambory patří mezi rost-
liny pěstované obvykle v tzv. „první trati“, to znamená, že
se k nim aplikují organická hnojiva, jejichž pozitivního pů-
sobení využívají plodiny pěstované v rámci celého osevní-
ho sledu. V současné době trvá výrazná redukce používa-
ného množství živin v minerálních hnojivech na hektar. Or-
ganické hnojení tak nabývá na významu i v oblasti dodává-
ní živin.
Jak uvádí (4) je nutné dát pozor při hnojení dusíkem, aby

nedošlo ke zbytečnému předávkování a tvorbě přebytečné
nadzemní hmoty. Dále upozorňuje na nutnost respektovat
použitý druh organického hnojiva a zvláštnosti při použití
zeleného hnojení, kompostu, kejdy skotu apod. Při výživě

porostů brambor je třeba zvolit systém, ve kterém je udržo-
vána odpovídající úroveň zásoby základních živin v půdě a
dusíkaté hnojení je diferencováno s ohledem na užitkový
směr pěstování, délku vegetační doby zvolené odrůdy.

Materiál a metody
Na podzim roku 2005 byly založeny maloparcelní pokusy

s opakováním v osmi variantách. Pozemky se nacházejí ve
Východočeském  kraji  v obilnářské  výrobní  oblasti
s nadmořskou výškou okolo 320 metrů. Průměrné roční sráž-
ky v této oblasti činí 469 mm a průměrná teplota 13,3 °C.
Pokusný pozemek lze charakterizovat jako rovinný, půda
hlinitá, pH půdy 7,0; organická hmota 1,12, redukovaná
objemová hmotnost půdy byla 1,32 g.cm-3. V průběhu roku
byly připraveny jednotlivé druhy kompostu. Na podzim byla
provedena aplikace kompostu se současným zaoráním. Na
jaře  byla  provedena  příprava  půdy,  kypření  a sázení.
V průběhu vegetace byly na celé pokusné ploše uplatněny
jednotné agrotechnické zásahy (pletí, proorávání atd.).
Mimo aplikace různých druhů kompostu ve stejné dávce
60 t.ha-1 nebylo k jednotlivým variantám aplikováno žádné
hnojivo. V průběhu  vegetace byl prováděn  postřik proti
plísni a mandelinkám. U všech variant byla použita stejná
odrůda brambor Karin. Na každé parcele o výměře 5 m2 bylo
vysázeno 20 brambor. Pokusy byly uspořádány v blocích s
opakováním. Přehled variant aplikovaných kompostů (je-
jich surovinového složení) při tomto pokusu ukazuje násle-
dující tabulka 1. Jako kontrolní byla brána varianta bez apli-
kace kompostu, ke které bylo prováděno srovnávání. Vzor-
ky půdy byly odebrány po sklizni brambor z každé jednot-
livé parcelky z půdní vrstvy 0-20 cm.

Výsledky a diskuse
Tabulka 2 uvádí průměrné hodnotu rozborů vzorků půdy.

Vzorky byly odebrány po sklizni brambor, avšak jejich roz-
bor byl proveden s časovým zpožděním, proto díky vysy-
chání vzorků nelze brát hodnotu vlhkosti jako relevantní. U
obsahu popele u variant B až H byla dosažena minimální
hodnota 91,39, maximální hodnota 96,25 a průměrná hod-
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Varianta Aplikovaný materiál (složení kompostu) 
A kontrolní varianta – bez aplikace hnojení  
B kompost (60 t.ha-1) – (tráva 75 %, piliny 15 %, zemina 10 %) 
C kompost (60 t.ha-1) – (tráva 65 %, chlévská hnůj 20 %, zemina 5 %) 
D kompost (60 t.ha-1) – (tráva 60 %, listí 10 %, štěpka 20 %, zemina 10 %) 
E Kompost (60 t.ha-1) – (tráva 40 %, stařina  20 %, listí 10 %, slepičí  trus  10 %, piliny 10 %; 

zemina 10 %) 
F kompost (60 t.ha-1) – (tráva 50 %, odpad ze zahrádky 30 %,  stromová  kůra  drcená  10 %, 

zemina 10 %) 
G kompost (60 t.ha-1) – (tráva 50 %, drcená kůra 10 %, piliny 10 %, králičí hnůj 20 %, zemina 

10 %) 
H kompost (60 t.ha-1) – (tráva 60 %, piliny 10 %, koňský hnůj 20 %, zemina 10 %) 

 

Tab. 1: Varianty pokusů

vzorek sušina % vlhkost % popel % spal. látky N v suš. % pH C:N 
A 79,75 20,25 93,63 6,37 0,29 6,945 10,98 
B 85,85 14,15 91,96 8,04 0,3 7,023 13,40 
C 77,31 22,69 93,64 6,36 0,21 6,965 15,14 
D 82,4 17,16 96,25 3,75 0,12 6,845 15,63 
E 96,19 3,81 95,78 4,22 0,16 7,075 13,19 
F 79,11 20,89 91,39 8,61 0,25 7,21 17,22 
G 77,99 22,01 94,5 5,48 0,19 6,781 14,42 
H 95,24 4,76 94,56 5,44 0,2 6,858 13,60 

 

Tab. 2: Rozbor vzorků půdy (průměrné hodnoty)

nota činila 94,01 %. U varianty A byla zjištěna hodnota
93,63 %, která se nijak zvláštně neliší od hodnot zjištěných
u variant, kde byl aplikován kompost. U obsahu spalitel-
ných látek u variant s aplikací kompostu byla minimální
hodnota 3,75, maximální 8,61 a průměrná 5,99. U kontrolní
varianty byla tato hodnota 6,37, která se opět blíží průměr-
né hodnotě zjištěné u variant s aplikací kompostu. U obsa-
hu N v sušině byla minimální hodnota 0,12, maximální 0,3 a
průměrná 0,2 %. U kontrolní varianty byla zjištěna hodnota
0,29, která se pohybuje u horní hranice hodnot variant, kde
byl aplikován kompost. pH půdy u variant s aplikací kom-
postu dosáhlo minimální hodnoty 6,78, maximální 7,21 a
průměrná hodnota byla 6,97. U kontrolní varianty pH činilo
6,95, což opět přibližně odpovídá průměrné hodnotě zjiště-
né variant, kde byl aplikován kompost. U poměru C:N byla
u variant s aplikací kompostu dosažena minimální hodnota
13,19, maximální 17,22 a průměrná 14,66. U varianty bez apli-
kace kompostu byla zjištěna hodnota C:N 10,98, což činí
74,93 % průměrné hodnoty zjištěné u variant s aplikací kom-
postu. Avšak mezi zjištěnou hodnotou u kontrolní varianty
a hodnotami u variant s aplikací kompostu na hladině vý-
znamnosti a=0,05 neexistuje statisticky významný rozdíl.
Lze  tedy  konstatovat,  že  mezi  vzorky  půdy  u  variant
s aplikací kompostu a bez aplikace kompostu nebyly zjiště-
ny statisticky významné rozdíly.

Tabulka 3 uvádí dosažené průměrné hodnoty biologic-
kého výnosy hlíz u jednotlivých variant. U variant, kde byl
aplikován kompost, činil minimální výnos 36,01 t.ha-1, maxi-
mální výnos 39,06 t.ha-1 a průměrný výnos 37,31 t.ha-1. U
varianty A byl dosažený výnos  28,50 t.ha-1, což činí 76,38 %
průměrného výnosu u variant, kde byl kompost aplikován.
Základní statistické charakteristiky souboru výnosů bram-
bor s aplikací kompostu jsou následující: medián 37,12,
směrodatná odchylka 1,1413, rozptyl 1,3025, šikmost 0,3856,
rozdíl maxima a minima 3,05. Rozdíl mezi průměrným výno-
sem u varianty bez aplikace kompostu a variantami
s aplikací kompostu byl na hladině významnosti a=0,05 sta-
tisticky významný. Nejlépe se dle výnosu umístila varianta
B s výnosem 39,6 t.ha-1, druhá pak byla varianta C
s výnosem 38,22 t.ha-1 a jako poslední se umístila varianta
A s výnosem 28,5 t.ha-1.

Závěr
Jak některé publikované výsledky pokusů s aplikací kom-

postu k různým plodinám ukazují, výsledky vlivu aplikace
kompostu jsou nejednoznačné. Především se projevuje dru-
hové složení kompostu a velikost dávky na dosažené vý-
sledky. Aplikace kompostu v dávce 60 t.ha-1 neměla statis-
ticky významný vliv na změnu vzorků půdy. Avšak vliv
aplikace kompostu se projevil u výnosu hlíz, kdy průměrný
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Varianta Výnos hlíz (t.ha-1) Pořadí 
A 28,50 8 
B 39,06 1 
C 38,22 2 
D 37,99 3 
E 36,22 6 
F 37,12 4 
G 36,01 7 
H 36,57 5 

 

Tab. 3: Hektarové výnosy bulev a chrástu u jednotlivých
variant (průměrné hodnoty)

výnos u varianty bez aplikace kompostu činil 76,38 % prů-
měrného výnosu variant s aplikací kompostu. Protože však
rozbory hlíz nebyly prováděny, nebyl zjištěn vliv aplikace
kompostu na složení hlíz brambor. Jak upozorňuje (5) apli-
kace průmyslových kompostů obecně zlepšuje půdní úrod-
nost, ale vyžaduje velkou opatrnost, protože mohou obsa-
hovat významná množství kontaminantů, z nichž za nejzá-
važnější jsou považovány těžké kovy. Podle (6) lze přede-
vším přínos aplikace kompostu spatřovat v tom, že vyzrálý
kompost tvoří velmi stabilní hnojivo: živiny v něm obsaže-
né se uvolňují do půdy jen velmi pomalu, a nehrozí tak
jejich výluh do podzemních vod. Aplikace kompostů na
půdu má řadu přínosů, například: zabezpečuje rostlinám
dostatek živin v takové formě, která jim vyhovuje; zlepšuje
mechanicko-chemické vlastnosti půdy, hlavně schopnost
zadržovat vodu; zvyšuje počet mikroorganismů a tím akti-
vizuje biologickou činnost v půdě; omezuje vodní a větr-
nou erozi v půdě.

Poznatky uvedené v tomto článku byly získány v rámci
řešení výzkumného záměru MŠMT č. MŠM 6046070905.
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Anotace
 Na experimentální pozemky byly aplikovány různé druhy kompostu. Byl sledován vliv kompostu na výnos brambor. Byl
prokázán vliv způsobu pěstování na výnos brambor. Výsledky pokusu ukazují, že došlo ke snížení výnosu hlíz brambor u
varianty bez aplikace kompostu. Všechny různé druhy kompostů jako zdroj organického materiálu pro pěstování brambor
byly aplikovány ve stejné dávce 60 t.ha-1. Rovněž byl sledován vliv různých druhů kompostů na půdu. Při tomto pokusu
nebyly nalezeny statisticky významné rozdíly u půdních vzorků po aplikaci různých druhů kompostů.
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VZCHÁZIVOST CUKROVKY PO APLIKACI KOMPOSTU
SUGAR  BEET  GERMINATION  AFTER  COMPOST  APPLICATION

M. Mimra1), V. Altmann1), P. Plíva2)
1)Česká zemědělská univerzita  Praha

2)Výzkumný ústav zemědělské techniky,v.v.i. Praha

Abstract
Aim of this study was observe effects of compost and fertilizer application on electric conductivity and sugar beet field
germination. As results from this experiment are showing there are statistically significant differences between these
parameters. Increasing rate of compost or compost and fertilizer are increasing seed field germination. The results indicate
that the compost can be usefully applied to sugar beet crops, especially when mixed with nitrogen.

Keywords: sugar beet, nitrogen, field germination

Úvod
Jak uvádí (Švachula at al., 2002) jedním z významných

předpokladů vysokých výnosů a jakosti cukrovky je stej-
noměrné vzejití porostu po zasetí. Vysoká a stejnoměrná
vzcházivost není ovšem jen charakteristickou vlastností
odrůdy, ale podílí se na ní půdní a klimatické podmínky sta-
noviště, úroveň základního zpracování půdy a její předse-
ťové přípravy. Nemalou roli hraje i úprava osiva a kvalitní
zasetí. V neposlední řadě spolupůsobí na vzcházení i pově-
trnost v jarních měsících. V časném raném vývoji jsou rost-
liny cukrovky velmi citlivé na vlivy prostředí. Podle (Šrolle-
ra et al., 2007) pro dosažení vysoké polní vzcházivosti je
nutný i výběr pozemku po vhodné předplodině (obilnině)
se zřetelem na předchozí herbicidy na bázi sulfonových
kyselin brzdící vzcházivost řepy. Důležité je rovněž včasné
zapravení dusíkatých hnojiv s odstupem před setím. Rych-
lý a  stejnoměrný vývoj porostu narušují v  raném vývoji
stresové  faktory,  zejména  výkyvy přívodu  vláhy  a  živin
(Rob, 1984). Rovněž některé práce ukazují, že vliv na kvalitu
vzcházení porostu má elektrická vodivost půdy. Elektrická
vodivost může sloužit jako prostředek pro vyjádření někte-
rých fyzikálních vlastností půdy, jako je obsah organické
hmoty (Jaynes at al., 1994), a iontová výměnná kapacita
(Mc Bride at al., 1990). Právě zmíněné vlastnosti mají vý-
znamný vliv na schopnost půdy vázat vodu a živiny, což
jsou hlavní faktory ovlivňující vzcházení porostu a výnos
(Jaynes, 1995). Vztah mezi vodivostí půdy a výnosem byl
zaznamenán také jinými (Kaffka at al., 2000; Lund at al.,
2000).  Pomocí  elektrické  vodivosti  půdy  lze  sledovat
a alokovat zasolenost půd (Rhoades at al., 1981), rovněž
měřit nebo odhadovat mnoho jiných chemických a fyzikál-
ních vlastností půd, včetně vlhkosti (Kachanoski, 1988),
vyměnitelného Ca a Mg (McBride at al., 1990), mocnosti
jílového podloží (Doolittle at al, 1994), organického dusíku
(Jaynes at al., 1996) a nastavení dávek variabilní aplikace
herbicidů (Jaynes at al., 1994). Organizace porostu cukrov-
ky je dána vzdáleností výsevu v řádku, meziřádkovou vzdá-

leností a vzešlostí porostu. Pro co nejlepší vzejití porostu je
třeba zvolit kvalitní osivo s klíčivostí přes 90 % a dobře
připravit pozemek. V současné době se cukrovka vysévá
na vzdálenost 18 až 21 cm, což představuje 1,24 až 1,06
výsevních jednotek na hektar. Vzhledem k dlouhé vegetač-
ní době je nutné cukrovku vysévat co nejdříve, jakmile tep-
lota půdy  dosáhne v hloubce  setí alespoň  5 °C (semeno
cukrovky sice klíčí při teplotě okolo 3 °C, ale doba klíčení se
tím prodlouží). Hloubka výsevu kolísá od 20 do 40 mm
v závislosti na vláhových, tepelných a půdních podmín-
kách. Jak uvádí Topcuoglu, 2005 výsledky výzkumu studie
krátko a středně dobrého použití zbytků z papírenských
závodů a kompostovaných zbytků u písčitých půd v cent-
rálním Wisconsinu na dostupnost vody pro rostliny, kdy
bylo aplikováno od 10 do 20 tun suchého kompostu na akr,
u  takto  ošetřených  ploch  se  zvýšilo  procento  dostupné
vody o 5 až 45 % v porovnání s normálními plochami.
Ale nejenom samotný počet rostlin na hektar, ale také

kvalita jedinců má na budoucí výnos rozhodující kvalitu.
Tím se myslí především rychlost a stejnoměrnost vzcháze-
ní, energie růstu a rychlý počáteční vývoj rostlin. Na jedné
straně působí pozdní vzcházení na zkrácení vegetační doby
a doby potřebné pro asimilaci a na druhé straně vede každá
nerovnoměrnost  ve  vývoji  sousedních  jedinců
k nežádoucímu konkurenčnímu efektu. Tento způsobuje, že
dříve vzešlé a více vyvinuté rostliny potlačují později vze-
šlé a slaběji vyvinuté jedince. Následky jsou: nižší kvalita,
nižší výnos a vyšší sklizňové ztráty. Pro sklizeň samou má
stejnoměrně vyvinutý porost a rovnoměrně posazené řepy
v porostu velký význam. (Engels, 2007)

Materiál a metody
Na podzim roku 2005 byly založeny maloparcelní pokusy

s opakováním v šesti variantách. Pozemky se nacházejí ve
Východočeském  kraji  v obilnářské  výrobní  oblasti
s nadmořskou výškou okolo 320 metrů. Průměrné roční sráž-
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ky v této oblasti činí 469 mm a průměrná teplota 13,3 °C.
Pokusný pozemek lze charakterizovat jako rovinný, půda
hlinitá, pH půdy 7,0; organická hmota 1,12. Na celé pokus-
né ploše byly uplatněny jednotné agrotechnické zásahy, u
všech variant byla použita stejná odrůda cukrové řepy Im-
pact s jednotným výsevkem 70 tis rostlin na ha. Na každé
parcele s výměrou 3 m2 bylo vyseto 20 rostlin cukrovky.
Pokusy  byly uspořádány  v blocích s opakováním. Osivo
bylo vyseto do stejné hloubky 20 mm v dubnu a po zasetí
byly  všechny  varianty  pravidelně  zavlažovány.  Přehled
variant použitých v tomto pokusu ukazuje následující ta-
bulka 1. Jako kontrolní byla brána varianta bez aplikace
hnojení, ke které bylo prováděno srovnávání. Tabulka 1
uvádí aplikovaný materiál na jednotlivých parcelách. Apli-
kovaný kompost a hnojivo bylo před setím pomocí hrabi-
ček promícháno s vrchní vrstvou kompostu. Po zasetí byla
v pravidelných intervalech sledována polní vzcházivost.

Varianta Aplikace 
1 kontrola bez hnojení 
2 kompost na podzim 40 t.ha-1 
3 kompost na podzim 40 t.ha-1 + kompost před setím 20 t.ha-1 
4 kompost na podzim 40 t.ha-1 + kompost před setím 20 t.ha-1 + 400 kg.ha-1 NPK  
5 kompost na podzim 40 t.ha-1 + kompost před setím 20 t.ha-1 + 800 kg.ha-1 NPK 
6 chlévský hnůj na podzim 40 t.ha-1 
 

Tab. 1: Varianty pokusu

Výsledky a diskuse
V pravidelných intervalech byl po zasetí sledován počet

vzešlých rostlin, který uvádí tabulka 2. Na obrázku 1 jsou
zobrazeny počty vzešlých rostlin v závislosti na dnech od
zasetí. Dále u jednotlivých variant byla změřena elektrická
vodivost  půdy  kontaktní  metodou  v povrchové  vrstvě
0-200 mm. Minimální, maximální a průměrné hodnoty namě-
řené elektrické vodivosti půdy u jednotlivých variant uvá-
dí tabulka 3. Na obrázku 2 je zobrazen počet vzešlých rost-
lin v závislosti na průměrné hodnotě elektrické vodivosti
půdy v jednotlivých dnech po zasetí. Jak je patrné z obrázku
2, mezi jednotlivými variantami se zvyšující se elektrickou
vodivostí půdy docházelo k nárůstu počtu vzešlých rost-
lin, přičemž největší hodnoty koeficientu bylo dosaženo
osmnáctý den po zasetí.

 Den 
Varianta 6 9 12 15 18 21 
1 0 0 0 1 5 11 
2 0 0 1 3 7 15 
3 0 0 2 5 10 17 
4 0 1 3 8 16 19 
5 0 3 7 12 18 20 
6 0 0 1 3 9 15 
 

Tab. 2: Počet vzešlých rostlin v jednotlivých dnech

Varianta Elektrická vodivost půdy 
minimum (mS.m-1) 

Elektrická vodivost půdy 
maximum (mS.m-1) 

Elektrická vodivost půdy 
průměr (mS.m-1) 

1 14 16 15 
2 19 23 21 
3 24 30 27 
4 29 37 33 
5 40 50 45 
6 23 27 25 

 

Tab. 3: Naměřené hodnoty elektrické vodivosti půdy
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Obr. 1: Graf počtu vzešlých jedinců v závislosti na dnech
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Obr. 2: Graf závislosti počtu vzešlých jedinců na velikosti elektrické vodivosti půdy podle počtu dnů od zasetí

Podle Farrella, 2005 je hlavní limitní faktor pro klíčení elek-
trická vodivost, která je ovlivněna obsahem solí v substrá-
tu. Při pokusech se zeleninou došel k závěru, že soli stávají
podstatnou složkou pro pěstování sazenic zeleniny. Pokus
se uskutečnil ve Španělsku a použity byly tři druhy zeleni-
ny (brokolice (Brassica oleracea), rajče (Lycopersicum es-
culentum) a cibule (Allium cepa)) s různými nároky na sali-
nitu substrátu. Dva druhy testovaného kompostu se sklá-
daly ze zbytků po vyluhování cukrů z čiroku, borovicové
kůry a močoviny (kompost A) nebo pivovarnického kalu
(kompost B). Namícháno a testováno bylo jedenáct sub-

strátů. Brokolice byla nejméně ovlivněna slaností substrá-
tu, zatímco rajče nejvíc. Sazenice cibule byly salinitou ovliv-
něny středně. Klíčivost rajčatových semen byla markantně
redukována, když byl užit kompost A (s vysokou salinitou)
v poměru nad 67 %. Substráty, kde bylo kompostu A méně
než 67 %, nemají žádné škodlivé účinky na růst a výživu
brokolice, rajčat ani cibule. Při pěstování sazenic zeleniny
lze úspěšně nahradit rašeliník - Sphagnum - kompostem.
Substráty pro pěstování sazenic, kde je smíchán kompost s
komerčním substrátem či rašelinou v poměru do 67 %, mají
dobrý vliv na klíčení a růst brokolice, rajčat i cibule. Vý-
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sledky provedeného pokusu potvrzují výše uvedené zjiš-
tění, že elektrická vodivost půdy má vliv na klíčení, respek-
tive polní vzcházivost u cukrovky. Nejlepších výsledků bylo
dosaženou u varianty pokusu - kompost na podzim 40 t.ha-

1 + kompost před setím 20 t.ha-1 + 800 kg.ha-1 NPK, jako
druhá se umístila kompost na podzim 40 t.ha-1 + kompost
před setím 20 t.ha-1 + 400 kg.ha-1 NPK. Důvodem může být
obsah solí či jiných elementů, který má vliv na zvýšení elek-
trické vodivosti půdy a tím i zlepšení polní vzcházivosti.
Jako nejhorší se umístila varianta bez hnojení, u které byly
naměřeny nejnižší hodnoty elektrické vodivosti půdy a také
nejnižší počet vzešlých rostlin v jednotlivých dnech. Jed-
nalo se však o první pokusy, ale pro obecnou platnost zís-
kaných výsledků bude však třeba provést ještě více měření
v následujících letech, taktéž v různých půdních podmín-
kách a u různých plodin. Vliv aplikace vermikompostu na
povrch pozemku před setím a po zasetí v dávce 60 t.ha-1 na
výnos a některé vlastnosti kořene cukrovky rovněž zjistil
(Kopczynski et al., 1999). Aplikací vermikompostu došlo
k zvýšení výnosu kořene, jakožto i ke zvýšení obsahu cuk-
ru v cukrovce, pokud byl aplikován spolu s hnojivem
s mikroelementy. Vermikompost aplikovaný před setím zlep-
šil vzcházivost rostlin a snížil množství plevelů.

Závěr
Jak naznačují první výsledky pokusů, elektrická vodi-

vost půdy má vliv na polní vzcházivost u cukrovky. Patrně
vlivem solí dochází ke zlepšení vzcházivosti rostlin, přičemž
vliv na zlepšení vzcházivosti měla i aplikace kompostu. Při
snižujících se stavech chovu skotu, může být aplikace kom-
postu  náhradní  cestou  doplňování  organického  podílu
v půdě místo tradiční aplikace chlévského hnoje. Zeměděl-
ská půda může být vhodným místem pro uplatnění kom-
postu ze zbytkové zeleně, neboť díky jeho aplikaci dochází
ke zvýšení organického podílu v půdě. Většina intenziv-
ních pěstebních  technologií naopak  snižuje  tento  podíl.
Organický podíl ovlivňuje množství živin v půdě díky, je
rovněž zásobníkem dusíku, fosforu, síry. Rovněž organický
podíl v půdě zlepšuje strukturu půdy, zlepšuje aeraci, sni-
žuje objemovou hmotnost půdy, zvyšuje půdní vodní ka-
pacitu a snižuje vodní erozi.

Poznatky uvedené v tomto článku byly získány při řešení
projektu QF 3148 „Přeměna zbytkové biomasy zejména z
oblasti zemědělství na naturální bezzátěžové produkty, vy-
užitelné v přírodním prostředí ve smyslu programu harmo-
nizace legislativy ČR a EU “, který je podporovaný Národní
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Anotace
Cílem tohoto výzkumu bylo ověřit vliv aplikace kompostu a hnojiva na elektrickou vodivost půdy a polní vzcházivost
cukrovky. Výsledky ukazují statisticky významný vztah mezi těmito parametry. Zvýšení dávky kompostu, nebo kompostu a
hnojiva zvyšuje polní vzcházivost. Výsledky naznačují, že kompost může být úspěšně aplikován u porostu cukrovky,
obzvláště pokud je doplněn i o dusík.

Klíčová slova: cukrovka, dusík, polní vzcházivost
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VYUŽITÍ STROJŮ PRO ÚDRŽBU TRVALÝCH TRAVNÍCH POROSTŮ
UTILISATION  OF  MACHINES  FOR  PERMANENT GRASSLAND MAINTENANCE

Abstract
This article is presenting results from measurement of efficiency of two different machine lines for permanent grassland
maintenance. Results are showing differences between values of measured and standard capacity of measured machine
lines. Also calculated operating cost of machine lines in these marginal areas is higher then standard values for this
operation.

Keywords: machinery utilization, costs, farm machinery

Úvod
Výsledkem restrukturalizace v zemědělství jsou změny

ve  velikosti,  struktuře  výroby  i vybavení  zemědělských
podniků. Rovněž se výrazně změnilo i vnější ekonomické
prostředí.  Současný  systém  plošných  dotací  je  výhodný
především pro podniky  s velkou výměrou  obhospodařo-
vané plochy. Jiná situace je však u podniků hospodařících
v marginálních výrobních podmínkách. Zde jsou stanove-
ny limity jednak přírodními podmínkami a jednak i limitem
obhospodařované  plochy. Tyto  podniky  jsou  především
zaměřené na údržbu krajiny. Jak uvádí (Abraham, 2006) podle
Nařízení Rady o podpoře venkova z Evropského zeměděl-
ského fondu pro rozvoj venkova (EAFRD), kterým se sta-
noví všeobecná pravidla pro podporu rozvoje venkova,
financovanou z prostředků Evropského zemědělského fon-
du pro rozvoj venkova. Nařízení popisuje cíle, k jejichž do-
sažení má politika rozvoje venkova přispívat. Jedním z nich
je zlepšení životního prostředí a venkovské krajiny pomocí
podpory péče o krajinu.

Jak uvádí (Pospíšil, 2007) údržba travnatých ploch má
nezastupitelné místo v péči o krajinu, určuje její ráz. Neudr-
žované travní porosty ráz krajiny viditelně mění. Absence
udržování travních porostů ohrožuje existenci druhů a spo-
lečenstev rostlin, rozšiřují se původní plevele, ale i nepů-
vodní (invazní) druhy rostlin. Snižuje se tak nejen maleb-
nost krajiny, ale i její atraktivnost z hlediska rekreačního
využití. Trvalé travní plochy mají řadu významných mimo-
produkčních funkcí, k nimž patří především ochrana proti
erozi, udržení půdní úrodnosti, pomáhají udržet ohrožené
druhy, podporují turistiku a udržují ráz krajiny. Význam trav-
natých ploch, které nemají pícninářské využití, spočívá v
jejich funkci estetické, relaxační a biologicko-ekologické.
Kořenový  systém  svým  růstem  zpevňuje  původní  profil
a zabraňuje vodní a větrné erozi, vysokému odparu a odbě-
rem živin brání jejich vyplavování do spodních vod.

Podle (Abrahama, 2007) náklady na mechanizované prá-
ce tvoří značnou část nákladů na zemědělskou výrobu. Jsou
tedy významným  vstupním údajem pro úvahy o ekono-
mické efektivnosti výroby konkrétního produktu. Pokud

tedy údržba  krajiny  je  chápána  jako  služba společnosti,
potom musí orgány státní správy vědět, jak vysoké nákla-
dy jsou spojeny s poskytováním této služby. Respektive je
nutné vědět v jaké výši je nutné uhradit skutečné náklady
spojené s danou činností včetně k přihlédnutí k specifickým
místním podmínkám.

Metodika
Pro zjištění skutečné časové náročnosti technologických

operací při údržbě trvalých travních porostů probíhala mě-
ření ve vybraných podnicích. Jedním z nich je i farma Hu-
cul, která se  nachází v úbočí  svahu Janovy  hory, v obci
Vítkovice v západní části Krkonoš. Pozemky obhospoda-
řované touto farmou se nachází ve výšce okolo 1100 metrů
nad mořem. Rozsah obhospodařovaných pastvin činí oko-
lo 300 ha. Tato farma splňuje všechna kritéria definovaná
zákonem 242/2000 Sb. O ekologickém zemědělství. Při vy-
braných operacích byly prováděny podrobné časové sním-
ky a byla měřena spotřeba paliva. Dále jsou uvedeny vý-
sledky operace sečení dvou měřených souprav: Zetor 7011
upravený na 7245 + Agrostroj Pelhřimov CM 164 a SAME
Silver 100.4 + Pöttinger NOVADISC 265 + CAT NOVA 310 T
CRW.

Výsledky a diskuse
Následující  tabulka 1 uvádí výměru, průměrný sklon,

použitou soupravu jednotlivých sklízených pozemků.

Průměrná výkonnost soupravy Zetor 7011 upravený na
7245 + Agrostroj Pelhřimov CM 164 byla na pozemku 1 -
0,457596 ha.hod-1, na pozemku 2 - 0,623377 ha.hod-1 a na
pozemku 3 - 0,53482 ha.hod-1. Na pozemku 1 a 2, který měl
průměrný sklo 6° činila výkonnost 0,540486 ha.hod-1, což je
o 1,06 % vyšší výkonnost oproti pozemku 3, na kterém bylo
dosaženo průměrné výkonnosti 0,53482 ha.hod-1. Tato sou-
prava dosahovala přibližně sejné výkonnosti na všech po-
zemcích. Výrobcem je udávaná přibližná výkonnost tohoto
typu žacího stroje 2,1 ha.hod-1. Skutečně dosažená výkon-
nost činila pouze 25,5 % této výkonnosti.
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Pozemek č. Výměra [ha] Průměrný sklon [°] Celkový čas sečení [hod.] Souprava 
1 0,3976 6 0,868889 1 
2 1,0000 6 1,604167 1 
3 0,5834 12 1,090833 1 
4 0,5800 12 0,532778 2 

 

Tab. 1: Naměřené hodnoty sledovaných souprav

Pozn.: souprava 1 - Zetor 7011 upravený na 7245 + Agrostroj Pelhřimov CM 164
souprava 2 - SAME Silver 100.4 + Pöttinger NOVADISC 265 + CAT NOVA 310 T CRW

Průměrná výkonnost soupravy SAME Silver 100.4 + Pöt-
tinger NOVADISC 265 + CAT NOVA 310 T CRW činila
1,088634 ha.hod-1. U tohoto typu žacího stroje udává vý-
robce výkonnost Pöttinger NOVADISC 265 – 2,6 ha.hod-1 a
u CAT NOVA 310 T CRW – 3,2 ha.hod-1, což celkem činí 5,8
 ha.hod-1. Skutečně dosažená výkonnost činila 18,8 % vý-
konnosti udávané výrobcem.
Jak  je z výše  uvedeného patné  výkonnost  souprav  při

údržbě trvalých travních ploch se pohybovala přibližně na
čtvrtinové výkonnosti udávané výrobcem. Tyto nižší hod-
noty výkonnosti jsou způsobeny mnoha faktory, které se
vyskytují v těchto přírodních podmínkách. Jedním z nich je
nižší výměra jednotlivých obhospodařovaných pozemků,
která není vhodná pro použití moderní výkonné techniky.
Další faktor, který má vliv na nižší dosahovanou výkon-
nost  je  tvar  pozemků,  který  bývá  členitý  a  často  i
s proměnlivým sklonem. Rovněž vliv na výkonnost má i
výskyt remízků a kamenů. Při měření, kdy se na krajích po-
zemků vyskytovaly kameny, vzrostl čas jízdy soupravy o
329 % oproti jízdě bez výskytu kamenů. Také v případě
výskytu remízku docházelo k nárůstu neproduktivního času.
V případě  výskytu  podmočeného  terénu  docházelo
k poklesu pojezdové rychlosti.
Následující tabulka 2 uvádí výsledky výpočtu nákladů

obou souprav. Při výpočtech nákladů byly použitu namě-
řené hodnoty a údaje poskytnuté majitelem. Jak je z tabulky
patrné skutečné náklady na posečení jednoho hektaru TTP
se u první soupravy pohybovaly ve výši 1498 Kč.ha-1 a u
druhé soupravy činily 1695  Kč.ha-1. Tyto náklady na pose-
čení  jednoho  hektaru  jsou  téměř  čtyřnásobně  vyšší  než
normativní náklady na posečení jednoho hektaru TTP ve
výši 420 Kč.ha-1 uváděné v (Kavka et al., 2006). Důvodem
vyšších nákladů je především nižší výkonnost soupravy a
malý rozsah sečených ploch, což má za následek nedosta-
tečné rozmělnění fixních nákladů.

Závěr
Při údržbě trvalých travních porostů vznikají subjektům

hospodařícím v marginálních podmínkách náklady vyšší než
je tomu u subjektů hospodařících v příznivějších přírod-

ních podmínkách. Důvodem je nižší dosahovaná výkon-
nost díky přírodním podmínkám (výměra, svažitost, členi-
tost, zamokření, kamenitost a zamokření pozemků) a na dru-
hé straně rozsah možného nasazení strojů, které je dáno
výměrou obhospodařované plochy. Proto u těchto subjek-
tů by měly být zohledněny tyto faktory při rozhodování o
výši dotací.
Poznatky uvedené v tomto článku byly získány při řešení
projektu 1G57004 „Komplexní metodické zabezpečení údrž-
by trvalých travních porostů se zaměřením na oblasti se
specifickými podmínkami“ podporovaném NAZV Praha.
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Anotace
Tento ukazuje výsledky měření dvou různých souprav pro údržbu trvalých travních porostů. Výsledky ukazují rozdíly mezi
standardizovanými a naměřenými hodnotami výkonnosti strojních linek. Rovněž vypočtené náklady strojních linek v těchto
marginálních podmínkách jsou vyšší než standardizované náklady těchto operací.
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Náklady na údržbu TTP 
  Sečení Sečení Jednotky 

Energetický zdroj 
Zetor 7011 
upravený na 7245 SAME Silver 100.4   

Cena energetického zdroje 150000 1451000 Kč 
Doba odepisování 6 6 let 
Doba provozu za rok 500 400 hod 
Výkonnost soupravy 0,54 1,08 ha*h-1 
Úročení vstupního kapitálu 5 5 % 
Pojištění zákonné 330 877 Kč*rok-1 
Pojištění havarijní  1800 0 Kč*rok-1 
Plocha na uskladnění 16 16 m2 
Roční náklady na uskladnění 60 60 Kč*m-2*rok-1 
Spotřeba paliva 3,3 6,1 l*h-1 
Cena nafty 28 28 Kč*l-1 

Pracovní stroj 
Agrostroj 
Pelhřimov CM 164 

Pöttinger NOVADISC 265 + CAT 
NOVA 310 T CRW   

Cena pracovního stroje 160000 263580 Kč 
Doba odepisování 6 6 let 
Roční výkonnost soupravy 150 150 ha*rok-1 
Úročení vstupního kapitálu 5 5 % 
Pojištění 0 0 Kč*rok-1 
Plocha na uskladnění 10 10 m2 
Roční náklady na uskladnění 35 35 Kč*m-2*rok-1 
Průměrná hodinová mzda traktoristy 90 90 Kč*hod-1 
        
Jednotkové náklady na...       
...amortizaci traktoru 119,05 503,82 Kč*ha-1 
...zúročení traktoru 17,86 115,15 Kč*ha-1 
...garážování traktoru 4,57 2,00 Kč*ha-1 
...poplatky a pojištění traktoru 10,14 1,83 Kč*ha-1 
...údržbu a opravy traktoru 476,19 208,33 Kč*ha-1 
...energii traktoru 222,22 142,33 Kč*ha-1 
...amortizaci stroje 177,78 292,87 Kč*ha-1 
...zúročení stroje 53,33 87,86 Kč*ha-1 
...garážování stroje 2,33 2,33 Kč*ha-1 
...poplatky a pojištění stroje 0,00 0,00 Kč*ha-1 
...údržbu a opravy stroje 200,00 263,58 Kč*ha-1 
...náklady na živou práci 214,29 75,00 Kč*ha-1 
Celkové jednotkové náklady soupravy 1497,77 1695,11 Kč*ha-1 
 

Tab. 2: Přehled výsledků výpočtu nákladů souprav
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ZKUŠENOSTI S PĚSTOVÁNÍM RYCHLE ROSTOUCÍCH DŘEVIN
THE  EXPERIENCE  WITH  CULTIVATING  OF  SHORT  ROTATION  COPPICE

J. Miškovský
Lesy České republiky, s.p.

Abstract
In the report is summarized an experience with growing of short rotation coppice in the Forests of the Czech Republic, s.e.
It is focused on the proces of the project preparation, the position and soil conditions, using of tree species clones, the
cultivation and the support of growing short rotation coppice in the Czech Republic.

Keyword: Short rotation coppice

Úvod
Na jaře roku 2006 se Lesy České republiky, s.p. (LČR) po

konzultacích s MZe ČR rozhodly pěstovat rychle rostoucí
dřeviny na zemědělské půdě určené pro energetické využití
(RRD). Důvodem tohoto rozhodnutí byla skutečnost, že
RRD jsou jedním ze zdrojů obnovitelné energie a Česká
republika se zavázala Evropské unii ke krytí určitého pro-
centa  hrubé  domácí  spotřeby  energie  její  výrobou
z obnovitelných zdrojů.
V té  době  bylo  podporováno  založení  porostu  RRD

60.000,- Kč na hektar v rámci HRDP, při splnění podmínek
uvedených v nařízení vlády č. 308/2004 Sb. Přes tuto pod-
poru se pěstování RRD mezi zemědělci nerozšířilo, ačkoliv
v České republice byly již k dispozici ověřené klony topolu
a vrb, které poskytují dobré výnosy. Cílem nové aktivity
LČR bylo též zjistit, co brání rozšíření této tak potřebné
činnosti u zemědělských podnikatelů a s pomocí zakladate-
le – MZe ČR – tyto bariéry odstranit.
V květnu 2006 schválila Rada EU Akční plán pro bioma-

su, ze kterého vyplývají požadavky na členské státy EU
vedoucí k podpoře rozvoje pěstování biomasy pro energe-
tické využití. Schválením tohoto dokumentu je deklarova-
ná  jednoznačná  podpora  EU  pro  výrobu  energie
z obnovitelného zdroje biomasy, což je také podpora pěs-
tování RRD.
LČR uvažovaly pro výsadbu plantáží RRD s využitím

zemědělských pozemků ve správě PF ČR, které je možné
podle zákona převádět do práva hospodařit státním orga-
nizacím to je i Lesům ČR. Pozemkový fond ČR však na tuto
alternativu nepřistoupil a uvolil se poskytnout pro výsad-

bu roku 2007 pouze pozemky pro pilotní projekt. Prezidium
Pozemkového fondu ČR, v jehož čele je ministr zemědělství
doporučilo Lesům ČR vytipovat další oblasti vhodné pro
realizaci RRD v zátopových oblastech řek Dyje a Moravy.

Metody
Příprava pilotního projektu
Pro přípravu a počáteční realizaci projektu pěstování RRD

LČR dohodly odbornou spolupráci s Výzkumným ústavem
lesního hospodářství a myslivosti, Výzkumnou stanicí Uher-
ské  Hradiště.  PF  ČR  nabídl  pro  pilotní  projekt
k dlouhodobému pronájmu 18 ha v k.ú. Přímětice, okres
Znojmo. Protože se ukázalo, že část pozemků není ve sprá-
vě Pozemkového fondu ČR a část byla pro pěstování RRD
nevhodná, zbyla v Příměticích k výsadbě plocha 4,78 ha.
Proto bylo rozhodnuto na jaře 2007 provést výsadbu na
dalším pozemku s právem hospodařit LČR v k.ú. Pohořeli-
ce o velikosti 2,99 ha. Realizací pilotního projektu byl pově-
řen Lesní závod Židlochovice.
Pilotní projekt byl připravován na podmínky připravova-

ného nařízení vlády, které mělo od roku 2007 nahradit tehdy
platné nařízení vlády č. 308/2004 Sb. tak, aby bylo možno již
pro výsadbu v roce 2007 získat dotaci na založení porostu
RRD. Podmínkou připravovaného nařízení vlády byl i pro-
jekt výsadby RRD zpracovaný autorizovaným projektan-
tem, který LČR objednaly a podle kterého byla po jeho pro-
jednání na příslušných orgánech ochrany ŽP provedena
výsadba.

Lokalita Plocha v ha Cena dle BPEJ 
v Kč/m2 

Topoly v ha Vrby v ha Spon výsadby 
v m 

Pohořelice 2,99 10,4 2,22 0,77 3 x 0,5 
Přímětice 4,78 10,1 1,80 2,98 2 x 0,5 
Celkem 7,77  4,02 3,75  
 

Tab. 1: Výsadba RRD v rámci pilotního projektu
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Druh dřeviny Klon 
Topol  

Populus nigra x maximowiczii Max 4 + Max 5 
Populus maximowiczii Oxford 

Vrba  
Salis x smithiana S – 218 
Salis x smithiana S – 417 
Salis x smithiana S – 706 
Salis x rubens S – 195 
Salis x rubens S – 391 
 

Tab. 2: Použité klony dřevin

Agrotechnika
Důležitou podmínkou úspěšné výsadby RRD je  řádná

příprava půdy. Plocha v Příměticích byla většinou porostlá
rákosem, proto byl na podzim roku 2006 aplikován postřik
přípravkem Roundup. V Pohořelicích byla na ploše kukuři-
ce a vojtěška, proto postřik nebyl potřeba. Orba obou loka-
lit byla provedena na podzim 2006. Na jaře 2007 byla prove-
dena kultivace a urovnání povrchu na obou plochách a
koncem března byla provedena výsadba řízků.
V průběhu vegetace byla provedena čtyřikrát meziřád-

ková kultivace a dvakrát ruční okopávka. V lokalitě Příměti-
ce se vyskytuje močál v místě, kde je terén pod úrovní vody
v přilehlé vodoteči. Tato část nebyla na jaře kultivována a
výsadba byla provedena pouze do zorané plochy.
Od konce března roku 2007 bylo v celé ČR extrémní su-

cho. Přesto se zasazené řízky topolů a vrb celkem úspěšně
ujaly. Nedostatek vláhy však přinesl zpomalení růstu. Nej-
lépe vzrostly RRD vysázené v močále v Příměticích. Lokali-
ta Pohořelice byla oplocena, protože je v místech s hojným
výskytem zvěře. V Příměticích oplocení není, protože plo-
cha navazuje na frekventovanou silnici, která zvěř ruší.

Diskuse
Problémy při přípravě projektu
U plochy v Příměticích vedené v katastru nemovitostí na

listu vlastnictví Česká republika – Pozemkový fond ČR se
při zpracování projektu a po provedení srovnávacího se-
stavení parcel zjistilo, že 315 m2 ze zájmové plochy je
v majetku Města Znojmo. Proto bylo nutné uzavřít dlouho-
dobou nájemní smlouvu s tímto dalším partnerem.
Přesto, že  záměr pěstovat RRD byl od  svého počátku

prezentován příslušným orgánům ochrany životního pro-
středí  a  ZPF,  došlo  v Příměticích  ke  snížení  plochy
v důsledku plánovaného biokoridoru z 5,67 na 4,78 ha. Je-
nom tak se podařilo získat souhlas orgánu ochrany ŽP, kte-
rý byl mimo jiné podmínkou k přiznání dotace na založení
porostu RRD v připravovaném nařízení vlády. Problémy
s ochrannými pásmy silnice, podzemních vedení a linky VN
se naštěstí jednáním podařilo vyřešit.

Podpora pěstování RRD v ČR
Do roku 2006 byly RRD podporovány 60.000,- Kč/ha na

založení porostu při splnění podmínek daných nařízením
vlády č. 308/2004 Sb. Od samého počátku přípravy projek-
tu RRD byl patrný nesoulad v samotném názvu nařízení
vlády (založení porostu RRD na zemědělské půdě) a povin-
ností danou v nařízení na dobu pěstování RRD dočasně
vyjmout plochy plantáží RRD ze zemědělského půdního
fondu (ZPF) nejméně na 15 let.
Naopak základní zemědělskou dotací v dotačním systé-

mu EU  je u  nových  členských  států  jednotná  platba  na
plochu tzv. SAPS, která se však poskytuje na zemědělskou
půdu evidovanou v registru zemědělské půdy tzv. LPIS.
Velmi záhy bylo jasné proč zemědělci v období 2003 –

2006 neměli zájem o pěstování RRD. Tato pro ně navíc nová
činnost by jim přinesla ztrátu základní dotace SAPS na 15
let, kterou podpora založení porostu RRD nemohla nahra-
dit. Proto se LČR zaměřily na odstranění povinnosti dočas-
ného vynětí plantáží RRD ze ZPF a tím umožnění získání
dotace SAPS. Současně se  snažily dosáhnout  výkladem
předpisů oprávněnost RRD pro platbu na plochu.
Koncem roku 2006 došlo k zásadnímu obratu. Při jednání

Řídícího výboru pro přímé platby 18.10.2006 v Bruselu po-
ukázalo Polsko na tento problém a požádalo, aby počínaje
rokem 2007 byla kategorie RRD oprávněna pro výplatu
SAPS. LČR dopisem generálního ředitele požádaly minis-
tryni zemědělství, aby podpořila požadavek Polska při pro-
jednávání navržené změny. Tak se koncem roku 2006 RRD
staly oprávněné pro platbu na plochu. V té době se také
nové členské státy zapojily do získávání podpor pro ener-
getické plodiny (uhlíkový kredit).

Pro získání podpor z EU však bylo nutné promítnout nová
nařízení EU do národních předpisů. Proto LČR iniciovaly
v lednu 2007 schůzku zainteresovaných odborů MZe ČR,
na které byly dohodnuty potřebné kroky k tomu, aby bylo
možné do 15.5.2007 (konečný termín pro řádné podání žá-
dostí) požádat pro RRD o podporu pro energetické plodiny
a o dotaci na plochu. Dohodnutá opatření byla promítnuta
do nařízení vlády a předpisů SZIF a LPIS, takže v první
polovině května bylo možno pro RRD o obě podpory požá-
dat.

Na jednání bylo též dohodnuto, že o dotace na založení
porostu RRD, pro které se teprve připravovalo nařízení vlá-
dy do Programu rozvoje venkova ČR pro období 2007 –
2013, bude možné žádat i pro výsadbu provedenou v roce
2007.
Od 1.3.2007 začala rovněž platit novela prováděcí vy-

hlášky k zákonu č. 265/1992 Sb. o zápisech vlastnických a
jiných věcných práv k nemovitostem, dle které se plantáže
RRD pěstují i na zemědělské půdě, takže se již nemusí do-
časně vyjímat ze ZPF.
Z pohledu začátku roku 2007 bylo možno konstatovat, že

celková podpora RRD je natolik zajímavá, že se o pěstování
tohoto obnovitelného zdroje energie začne zemědělská ve-
řejnost zajímat.
V dubnu 2007 však došlo k zásadní změně. Při závěreč-

ném projednávání Programu rozvoje venkova ČR pro ob-
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dobí 2007 – 2013 v Bruselu byla podpora založení porostu
RRD přesunuta z osy 2 (pro kterou bylo připravováno již
zmíněné nařízení vlády) do osy 1. Zde je úplně jiný systém
poskytování podpor. Na rozdíl od osy 2, kde se podpora
poskytuje na  hektar,  se v ose  1 poskytuje  po předložení
projektu procentem z uznaných výdajů. K tomu ovšem musí
být v ČR pravidla, která dosud nejsou zveřejněna. Žádosti
se podávají v jednotlivých kolech, které vyhlašuje ministr
zemědělství. Podmínkou k získání podpory je navíc i povin-
nost žadatele vypěstované RRD energeticky spotřebovat
pro vlastní potřebu.
Z těchto skutečností vyplývá, že výsadby RRD roku 2007

a 2008 podporu na založení porostu neobdrží. Nejbližší
možnost získat podporu je až pro výsadbu v roce 2009, ale
současně žadatel  o podporu  nesmí produkt  své činnosti
prodat, např. do elektrárny, či teplárny.

Závěr
LČR připravují k výsadbě na jaře 2008 dalších 30 ha ploch

v souladu s doporučením Presidia PF ČR v povodí  řeky
Dyje na jižní Moravě. Při přípravě ploch se orientují na po-
zemky, které jsou v důsledku občasného zatopení zeměděl-
sky obtížně využitelné. K pokračování projektu pěstování
RRD u LČR vede přesvědčení, že pěstování tohoto obno-
vitelného zdroje energie podporované EU dozná i zásadní
podpory v České republice a bude i ekonomicky efektivní.
Proto v rámci připomínkových řízení LČR uplatnily u MZe

požadavek na vyjednání vrácení podpory založení porostu
RRD zpět do osy 2 a vypuštění podmínky vyprodukova-
nou biomasu spotřebovat pro vlastní účely.

Anotace
V příspěvku jsou shrnuty zkušenosti s pěstováním rychle rostoucích dřevin na zemědělské půdě pro energetické využití ve
státním podniku Lesy České republiky. Příspěvek je zaměřen na proces přípravy projektu, stanoviště, použití klonů dřevin,
agrotechniku a úroveň podpory pěstování rychle rostoucích dřevin v České republice.

Klíčová slova: rychle rostoucí dřeviny

Kontaktní adresa:
Ing. Josef Miškovský

Lesy České republiky, s.p.
Kostelní 44, 170 00 Praha 7
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TOPNÉ BRIKETY Z ODPADNÍHO DŘEVA PO ŘEZU VINIC
HEATING  BRIQUETTES  FROM  WASTE  WOOD  AFTER  VINEYARD  PRUNING

O. Mužík, J. Souček, Z. Abrham
Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i. Praha

Abstract
This contribution is concerned about production and characteristics of briquettes from waste wood after the vineyard
pruning. For the experiment the vine cane of four different varieties was used. The vine cane was chipped by the disc
chipping machine to the average particle size of 7 mm. After drying to 9.5 % moisture the chipped material from the vine cane
was pressed in the form of cylindrical briquettes using the hydraulic press with solid pressing chamber. Consequently the
vine cane briquettes analysis and combustion test were carried out at the laboratories. The performed measurements have
proved that the vine cane briquettes have comparable energy and mechanical properties as those from energy wood species
produced in the identical devices.

Keywords: vine cane, biomass, chipping, briquetting, utilization of biomass.

Úvod
Možností smysluplného využívání odpadního dřeva po

řezu vinic (tzv. réví) není mnoho. Dříve nejčastějším způso-
bem zpracování réví bylo jeho vyhrnutí z meziřadí a násled-
né neúčelné spálení. Kromě emisní zátěže ovzduší je tento
způsob  likvidace  v rozporu  se  Zákonem  o  odpadech.
V současné době se nejčastěji využívá drcení réví přímo
v meziřadí, kde je rozdrcené réví ponecháno pro následný
rozklad. Zajímavou možností je využití réví jako suroviny
pro výrobu pevných biopaliv.

Materiál a metodika
Produkce a vlastnosti réví
V ČR je v současné době zaregistrováno přes 19 000 ha

vinic, z toho něco přes 16 000 ha ve stádiu plodnosti. Množ-
ství vyprodukovaného réví závisí na odrůdě, stáří a hlavně
na typu vedení (počtu keřů na 1 ha). Průměrné hodnoty se
pohybují v množstvích 0,45 – 1,20 kg na hlavu, což v prů-
měru představuje asi 3,50 t.ha-1. Přesnější údaje jsou uve-
deny v tabulce 1, ve které jsou pro střední vedení (SV) a
vysoké vedení (VV) vyčísleny počty keřů na 1 ha (kore-
sponduje se sponem výsadby) a dále jsou jednotlivé odrů-
dy rozděleny na odrůdy s menší a větší produkcí dřeva.

Způsob  Stáří Počet Odrůda révy  Produkce odpad. dřeva Průměr 
vedení [roky] [ks.ha-1] vinné [kg.keř-1] [t.ha-1] [t/ha] 

SV1 15 4 500 Tr3, RV4 0,45-0,50 2,0-3,2 3,05 
   Svg5, PM6 0,60-0,70 2,7-3,2  

VV2 13 3 300 RV4, RB7, RŠ8 0,70-0,80 2,3-2,6 3,50 
   Svg5, Sv9 0,90-1,20 3,0-4,0  

 

Tab. 1 Produkce odpadního dřeva po řezu vinic

1střední vedení, 2vysoké vedení, 3Tramín, 4Ryzlink vlašský, 5Sauvignon, 6Portugal modrý,
7Rulandské bílé,  8Rulandské šedé, 9Svatovavřinecké

Objemová hmotnost réví závisí na vlhkosti, při 30 - 35 %
vlhkosti se pohybuje od 250 do 350 kg.m-3

Postup výroby a stanovování vlastností briket z réví
K pokusu bylo použito réví získané z VSV Karlštejn

ze etyo ruzných odrud – Modrý Portugal, Svatovavoinec-
ké, Veltlínské eervené ranné a Müller Thurgau v poibližni
stejném pomiru. Réví bylo hned v den sbiru, koncem února
letošního roku, štipkováno diskovým štipkovaeem PEZ-
ZOLATO – 110MB. Vlhkost réví v dobi sbiru a štipkování
byla 63 % a mirná hmotnost štipky 480 kg.m-3. Výkonnost
štipkovaee a spotoeba paliva jsou uvedeny v tabulce 2.
Pro  stanovení  zrnitosti  štěpky  byla  provedena  sítová

analýza. Zrnitost štěpky, resp. velikost jejich částic se po-
hybovala v rozmezí od 1 mm do 32 mm s tím, že největší
zastoupení měly částice o střední velikosti 7 mm. Výsledky
sítové analýzy podle ČSN ISO 9276-1 provedené na ple-
chových sítech s kruhovými otvory jsou uvedeny v tabulce
3.
Štěpka byla odvezena do zastřešené budovy bez vytá-

pění, kde byla skladována volně na betonové podlaze na
hromadě o výšce cca 0,5 m. V prvních dvou týdnech byla
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Tab. 2 Výkonnost štěpkovače a spotřeba paliva při štěpkování réví

 Odrůda révy 
vinné 

Doba štěpkování 
[min] 

Množství štěpky1 

[kg] 
Výkonnost 

štěpkovače1 [kg.h-1] 
Spotřeba PH2 

[l] 
A MP3, Sv4 25 78 187 0,8 
B Sv4, VČ5 20 66 196 0,6 
C MT6 25 75 180 0,7 
 

Tab. 3 Zrnitost štěpky z réví podle ČSN ISO 9276

Velikost částic 
xi [mm] 31,5 22,4 16 11,2 8 7 6,3 5,5 5 4,5 4 3,5 2,8 2,5 2 1,4 1 propad součet 

Hustota 
rozdělení q3i [%] 0,1 6,4 10,4 13,6 8,0 36,3 3,8 5,0 2,7 2,7 2,6 1,0 4,5 0,3 1,1 0,5 0,5 0,6 100,0 

 

 Doba lisování 
[min] 

Množství briket 
[kg] 

Výkonnost lisu 
[kg.h-1] 

Spotřeba el. energie 
[kWh] 

A 20 17,6 52,8 0,8 
B 20 18,0 54,0 0,8 
C 20 18,1 54,3 0,8 
D 15 14,4 57,6 0,6 
E 15 13,7 54,8 0,6 

 

Tab. 4 Výkonnost lisu a spotřeba elektrické energie při lisování briket z réví

hromada dvakrát překopána a poté už ponechána volně
ležet. Během 3 měsíců od konce února do konce května
štěpka postupně vysychala z původních 63% až na 9,5%.
Poté byla štěpka z réví o vlhkosti 9,5% lisována do formy

válcových briket lisem Briklis HLS 70. Jedná se o hydraulic-
ký lis s pevnou lisovací komorou. Lisovací tlak byl
v průběhu lisování nastaven na 450 kPa. Brikety z tohoto
lisu mají průměr 65 mm a jejich délka nepřesahuje 60 mm.
Výkonnost lisu a spotřeba elektrické energie jsou znázor-
něny v tabulce 4.
Následně byly provedeny zkoušky mechanických vlast-

ností briket z réví na mechanickou pevnost a hustotu. Me-
chanické zkoušky byly provedeny na 10 vzorcích. Pro mě-
ření mechanické pevnosti briket byl použit univerzální trha-
cí stroj ZDM-5. Briketa se vloží mezi dvě rovnoběžné desky
tak, že její osa je s těmito deskami rovnoběžná. Desky jsou
poté k sobě přitlačovány, přičemž je odečtena síla nutná
pro destrukci brikety. Tato síla je dále přepočítána na jed-
notku délky brikety. Postup stanovení mechanické pevnosti
briket je zřejmý z obrázků 1 a 2. Hodnoty hustoty briket
byly zjištěny výpočtem pomocí objemu a hmotnosti briket.
Dále byla provedena analýza briket z réví v laboratoři

VŠCHT (Ústav energetiky), při které byly stanoveny zá-
kladní  energetické  vlastnosti  briket.  Obsah  prvků
v materiálu byl stanoven chromatograficky. Hodnoty spal-
ného tepla a výhřevnosti byly stanoveny posle ČSN ISO
1928 a obsah popela podle ČSN ISO 1171.

Spalovací zkouška briket byla provedena v typovém spa-
lovacím zařízení (Akumulační kamna SK-2 RETAP 8 kW)

v laboratoři VÚZT Praha. Při této zkoušce byly stanoveny
emise vznikající při spalování testovaných briket analyzá-
torem spalin GA 60 MADUR. Spalovací zkouška proběhla
podle ČSN EN 13229 „Vestavné spotřebiče k vytápění a
krbové vložky na pevná paliva“. Při měřeních byla průměr-
ná koncentrace oxidu uhelnatého a dalších plynných emisí
přepočtena na 13 % obsah kyslíku (O2). Podle zmíněné nor-
my musí průměrné hodnoty oxidu uhelnatého ve spalinách
splňovat mezní hodnoty pro příslušnou třídu CO, tak jak
uvádí tabulka 5.

Obr.1: Průběh mechanické zkoušky briket na tlak
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Obr. 2: Příčné štípání topné briketyna trhacím stroji
ZDM-5

Tab. 5: Třídy emisí CO pro lokální spotřebiče na pevná
paliva dle ČSN EN 13229

Spotřebiče s uzavřenými dvířky Třída CO spotřebiče 
Mezní hodnoty tříd emisí CO 

(při 13 % O2) [%obj.] 
Třída 1  0,31 

Třída 2 > 0,3  1,01 

 1 1mg.mN
-3 = 0,0001 %

Výsledky a diskuze
Hustota briket z réví se pohybovala v rozmezí 760 – 870

kg.m-3. Průměrná síla potřebná k porušení brikety přepoč-
tená na jednotku délky brikety byla 25,5 N.mm-1. Hustota
briket z réví odpovídá běžné hustotě dřevních briket. Me-
chanické pevnost briket je nižší než běžně uváděná hodno-
ta  pro  dřevní  brikety,  což  lze  vysvětlit nižším  tlakem
v lisovací komoře a relativně vysokou velikostí částic štěpky
z réví. Vzhledem k lisovacím tlakům a velikosti částic štěp-
ky je mechanická pevnost briket uspokojivá. Ukázka briket
z réví je uvedena na obrázku 3.

Obr. 3: Brikety vyrobené z réví lisem Briklis HLS 70

Energetické vlastnosti a chemické složení briket z réví
jsou velmi dobré. Při přepočtu parametrů na sušinu jsou
získané hodnoty srovnatelné s průměrnými hodnotami ener-
getických  dřevin  typu  topolu  nebo  vrby. Obsah  popela
v analyzovaných vzorcích byl mírně zvýšený (3,46 %), ale
žádný z analyzovaných vzorků nepřesáhl hodnotu 4,5 %.
Výsledky analýzy briket z réví, provedených v laboratoři
Ústavu energetiky VŠCHT jsou uvedeny v tabulce 6.

Tab. 6 Energetické vlastnosti a chemické složení briket
z réví

Ukazatel Jednotka Hodnota 
Vlhkost %hm. 8,11 
Prchavá hořlavina %hm. 69,62 
Neprchavá hořlavina %hm. 18,81 
Popel %hm. 3,46 
C %hm. 44,70 
H %hm. 6,42 
N %hm. 0,89 
S %hm. 0,04 
O %hm. 36,38 
Cl %hm. 0,07 
Spalné teplo MJ.kg-1 17,79 
Výhřevnost MJ.kg-1 16,20 
Bod měknutí popela °C >1300 
Bod tání popela °C >1300 
Bod tečení popela °C >1300 
 

Výsledky spalovaní zkoušky jsou uvedeny v tabulce 7.

Průměrné koncentrace všech sledovaných  látek vyho-
věly hodnotám technické normy ČSN EN 13229. Emise CO
však překročily povolené množství pro třídu 1, ale s rezervou
vyhovují podmínkám třídy 2. Velmi dobře lze naopak hod-
notit emise NOx.  U  používaného  spalovacího  zařízení
s ohledem na nízký tepelný výkon sice není pro NOx stano-
vena limitní hodnota, podle Směrnice č. 13-2002 MŽP ČR
s požadavky pro propůjčení ochranné známky „Ekologicky
šetrný výrobek“ pro teplovodní kotle na spalování bioma-
sy pro ústřední vytápění do 0,2 MW (ČSN 07 02 40 a ČSN
EN 303-5) jsou však limitní hodnoty pro NOx 250 mg.mN

-3

při 11 % O2 a tyto hodnoty nebyly překročeny.
Z hlediska mechanických a fyzikálně mechanických vlast-

ností jsou brikety vyprodukované na hydraulickém lisu
Briklis BHL 70 srovnatelné s briketami z energetických dře-
vin lisovanými na stejném zařízení.

Závěr
Výroba pevných biopaliv z odpadního dřeva po řezu vi-

nic je zajímavou možností energetického využívání réví. Ve
VÚZT provedená měření dokazují, že brikety z réví mají srov-
natelné parametry s briketami z energetických dřevin, které
byly experimentálně vyrobeny ve stejném zařízení. I přes
některé nedořešené problémy zejména logistického a eko-
nomického rázu lze konstatovat, že energetické využívání
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Tab. 7: Průměrné koncentrace CO, CO2, NO a NO2 při spalování briket z vinného réví

Naměřené hodnoty Ukazatel 
[mg.m-3] [mg.m-3 při 13% O2] [%obj.] 

CO 6255,0 7073,5 0,50 
CO2 - - 6,06 
NO 164,4 185,9 0,01 
NO2 0,7 0,8 - 
NOx 165,1 186,7 0,01 

 
réví se v souvislosti se zpřísňující se legislativou může stát
perspektivní alternativou drcení a ponechání réví přímo
v meziřadí na vinici.

Příspěvek byl zpracován na základě řešení výzkumného
projektu MZe NAZV – IG46082 „Technologické systémy a
ekonomika integrované produkce zeleniny a révy vinné“.
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Anotace
Příspěvek pojednává o výrobě a vlastnostech briket z odpadního dřeva po řezu vinic. K pokusu bylo použito réví získané ze
čtyř různých odrůd. Réví bylo štěpkováno diskovým štěpkovačem na průměrnou velikost částic 7 mm. Po vyschnutí na
vlhkost 9,5 % byla štěpka z réví lisována do formy válcových briket hydraulickým lisem s pevnou  lisovací komorou.
Následně byla provedena laboratorní analýza briket z réví, zkouška mechanické pevnosti a spalovací zkouška briket. Prove-
dená měření dokazují, že brikety z réví mají srovnatelné energetické i mechanické vlastnosti jako brikety z energetických
dřevin vyrobených ve stejných zařízeních.
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VLIV ZMĚN V LEGISLATIVĚ ČR NA ENERGETICKÉ VYUŽÍVÁNÍ BIOMASY
INFLUENCE  OF  CHANGES IN THE  LEGISLATIVE  OF THE CR ON THE ENERGETIC  BIOMASS  UTILIZATION

Z. Pastorek
Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i.

Abstract
Legislative process of law and technical rules creation is on of the little (few) opportunity for the state authorities how to
create business background with compliance with all-society interests. In the case of energetic utilization of biomass there
are exist the diversification which must be eliminated so that way to be support of biomass using as a source of energy
without compromise of industrial and food raw materials. In the paper there are these diversification defined and the
solution of competitive problems is indicated.

Keywords: biomass, legislative, renewable sources of energy

Úvod
Legislativní proces tvorby zákonů, nařízení vlády, vyhlá-

šek, metodických pokynů, norem a cenových rozhodnutí je
jednou z mála příležitostí pro orgány státní správy jak vy-
tvářet  podnikatelské  prostředí  v souladu
s celospolečenskými zájmy. To platí i pro úzkou oblast ener-
getického využívání biomasy, které se v mnoha případech
dostává do konkurence s produkcí potravinářských a prů-
myslových surovin. K těmto rizikům se řadí i možné nega-
tivní vlivy na životní prostředí. Rámec řešení pak vytvářejí
právní a technické předpisy EU, které přiměřeně platí na
území České republiky.

Význam terminologie v právních a technických předpsech
Při posuzování právních účinků jednotlivých předpisů

hraje velkou roli používaná terminologie. Proto význam hlav-
ních pojmů pro účely konkrétního předpisu bývá uveden
v úvodních částech paragrafového znění a je třeba se s ním
vždy seznámit, protože se může předpis od předpisu lišit.
To platí pro definice biomasy, obnovitelných zdrojů ener-
gie, odpady, hnojiva, energetické plodiny a další termíny.

Definice biomasy
„Biomasa je substance biologického původu“. To je nej-

obecnější definice biomasy rostlinného i živočišného pů-
vodu včetně např. akvakultur.
Terminologická norma společnosti ASAE (USA) reduku-

je tuto definici na biomasu vzniklou účinkem fotosyntézy
(tj. fytomasu).
Biomasa ve formě produktů živočišného původu je též

významným zdrojem energie.

Základní cíle právních norem a technických předpisů
1) Vytvořit právní rámec pro chování vlastníků  movitých

věcí (jedná se  o podnikatelské subjekty, obce,  fyzické
osoby, které nepodnikají).

2) Stanovení technických požadavků na zařízení určená
pro nakládání s těmito movitými věcmi.

3) Implementace právního systému EU (platného od 1. 5.
2004 na území ČR) do národního právního systému.

4) Stanovení funkce, pravomocí a podmínek činnosti  sa-
mosprávních  a  správních orgánů tak, aby byla zabez-
pečena ochrana bezpečného  a zdravého životního pro-
středí na straně jedné a právo na svobodné rozhodová-
ní občanů a podnikatelských subjektů na straně druhé.

Hierarchie právních a technických norem a předpisů v ČR
1) Právní a technické normy EU

Jedná se především o akty sekundárního právního sys-
tému EU, jako například:
- nařízení Rady a Parlamentu EU (regulation),
- směrnice Rady a Parlamentu EU (direction),
- rozhodnutí (decision),
- doporučení (recomendation),
- stanovisko (position),
- návod (guidline).
Mezi nejdůležitější právní normy EU, které se týkají vyu-

žívání biomasy k energetickým účelům patří například:
- nařízení EU č. 1774/2002 upravující podmínky nakládání
s vedlejšími produkty živočišného původu, které nevstu-
pují do potravního řetězce,

- směrnice EU č. 2001/77/ES o podpoře elektřiny vyrobené
z OZE na vnitřním trhu s elektřinou,

- směrnice EU č. 2008/30/ES o podpoře využití biopaliv a
jiných obnovitelných paliv v dopravě.

2) Základní zákony (v našem případě pro oblast energetic-
kého využití biomasy)

S ohledem na to, že energetické využití biomasy je pod-
porováno jako využití obnovitelného zdroje energie záměr-
ně získávaného jako produkt nebo využívajícího druhotné
suroviny nebo častěji odpady, můžeme mezi základní záko-
ny zařadit
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- zákon č. 22/1997 Sb. v posledním znění o technických
požadavcích na výrobky uváděné na trh,

- zákon č. 185/2001 Sb. v posledním znění o odpadech,
- zákon č. 180/2005 Sb. v posledním znění o podpoře výro-
by elektrické energie z obnovitelných zdrojů energie.

3) Nařízení vlády ČR a prováděcí vyhlášky k základním
zákonům

Mezi nejdůležitější nařízení vlády v oblasti energetické-
ho využívání biomasy patří Plán odpadového hospodář-
ství ČR (NV č. 197/2003 Sb.), který radikálně omezuje sklád-
kování biologicky rozložitelných odpadů do roku 2020 na
35 % úrovně roku 1995.
Z prováděcích vyhlášek je nejdůležitější vyhláška MŽP

č. 482/2005 Sb. o stanovení druhů, způsobů využití a para-
metrů biomasy, při podpoře výroby elektřiny z biomasy ve
znění vyhlášky č. 5/2007 Sb.
Dlouho  očekávaná  vyhláška  MŽP  o  nakládání

s biologicky rozložitelnými odpady dosud neprošla schvá-
lením, ačkoliv změna zákona o odpadech č. 314/2006 Sb.
předpokládala, že se tak stane nejpozději v dubnu t.r.
Na zákon o podpoře využívání OZE č. 180/2005 Sb. nava-

zují cenová rozhodnutí ERÚ, která se každý rok mění a která
usměrňují minimální výkupní ceny elektrické energie z OZE
respektive „zelené bonusy“. Pro rok 2008 by se cena 1 kWhe
měla zvýšit např. u zemědělských bioplynových stanic ze
současné hodnoty 3,04 Kč/kWhe na hodnotu, která bude
oznámena koncem listopadu t.r.

4) Složkové zákony a související předpisy

Využívání OZE podle EU (com (95) 682 Final) sleduje tři
zásadní cíle:
- ochranu životního prostředí,
- bezpečné zásobování palivy a energií,
- konkurenceschopnost průmyslu.
Energetické využívání biomasy obecně posouzeno zasa-
huje mnoho právních problémů a proto existuje mnoho slož-
kových zákonů z oblastí:
- zemědělství,
- životního prostředí,
- živnostenské,
- energetiky,
- staveb,
- podnikatelské.
Každá z těchto oblastí obsahuje více složkových záko-

nů, takže jejich výčet přesahuje možnosti tohoto příspěv-
ku.

5) Vyhlášky a předpisy samosprávních orgánů

Platí jen na území, které příslušný samosprávní orgán
spravuje a nesmí odporovat právním předpisům, které stojí
v hierarchii výše. Patří sem i plány odpadového hospodář-
ství, které tyto orgány zpracovávají.

6)  České technické normy (ČSN) a jiné předpisy

České technické normy obsahují konkrétní požadavky
na palivo-energetické zdroje. Pro tuhá biopaliva jsou ČSN
ve stadiu návrhu.
V zásadě platí, že všechny ČSN jsou nezávazné, pokud

se na ně jako celek nebo na jednotlivé části neodvolává
jiná právní norma.

7) Podnikové normy a předpisy

Jejich existence je pro podnik důležitá při kvalitativním
hodnocení podle norem řady 9000 a při zavádění ekologic-
kého řízení podle norem řady 14 000.

Akční plán pro biomasu pro ČR na období 2008 – 2010

Jedná se o materiál zpracovávaný ministerstvem země-
dělství respektive sdružením CZ-Biom. Stanovuje záměry
státní správy, hodnotí reálné možnosti využití biomasy,
upozorňuje na některé bariéry a přináší některé návrhy na
jejich odstranění. Tento koncepční materiál je zaměřen na
období 2008 – 2010 a tím je dána i jeho časově omezená
účinnost.

Problémy, jejichž řešení by mohlo urychlit rozšíření energe-
tického využívání biomasy

 Největším problémem je,  jak  rozhýbat  trh s biopalivy
bez ohrožení produkce potravin a průmyslových suro-
vin. Současný vývoj cen potravin trhu s biopalivy ne-
prospívá,  protože  je označován za  příčinu zvyšování
cen potravinářských surovin. Jestliže bylo české země-
dělství vystaveno dlouhodobě útlumovým tlakům, ne-
lze  očekávat,  že  nebude  reagovat  na  prudké  změny
v obchodě se zemědělskými produkty vyvolané situací
na světovém trhu.

 Obdobným problémem jsou meziroční změny dotačních
podmínek, které stimulují zemědělce  k aktivitám ekono-
micky nestabilním a k závislosti  na   provozních  dota-
cích.

 Protipólem   vysoké    dotační   podpory  je   absolutní
liberalizace  podnikání  s biopalivy, kterou lze připustit
jen  ve  stabilizovaných tržních podmínkách bez veřej-
ných podpor.

 Příprava   reformy  ekologických daní  na fosilní paliva
postupuje pomalu.

 Podpora využívání  OZE by neměla být spojována  se
spotřebou „zelené nafty“ v zemědělství.

V příspěvku jsou využity výsledky analýzy stavu legis-
lativy biopaliv provedené v rámci řešení výzkumného zá-
měru MZE0002703101.
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Anotace
Legislativní proces tvorby právních a technických předpisů je jednou z mála příležitostí pro státní správu, jak vytvářet
podnikatelské prostředí v souladu s celospolečenskými zájmy. V případě energetického využívání biomasy existují rizika,
která musí být eliminována tak, aby bylo podpořeno využívání biomasy jako zdroje energie bez ohrožení produkce průmys-
lových a potravinářských surovin. V příspěvku jsou tato rizika definována a naznačeno řešení konkurenčních problémů.
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PROBLEM OF MECHANIZATION PROCESS OF EXTRACTING THE SEEDS OF
CUCURBITS CROPS IN SOUTH OF UKRAINE

PROBLEMATIKA  POSTUPU  MECHANIZACE  ODDĚLOVÁNÍ  SEMEN  TYKVOVITÝCH  KULTUR  NA  JIHU
UKRAJINY

S. Pastushenko1), K. Dumenko2), A. Pastushenko2),
1)National agrarian university, Kyiv,

2) Mykolaiv State Agrarian University, Mykolaiv

Abstract
The results of analytical research on the problem of extracting the seeds of cucurbits crops have been given. The disadvan-
tages of existent equipment for obtaining the seeds of cucurbits crops have been considered, and the technological chart
of a new machine for extracting of melon and cucumber seeds has been suggested.

Keywords: Ukraine, cucumber

Introduction
One of leading families in vegetable-growing in the Sou-

th of Ukraine is cucurbits crops. They include cucumbers,
pumpkins, marrow, cheap restaurant, water-melons and
melons. The production of their seeds, by the mechanized
means almost disappeared as industry today. The lack of
the sufficient seeds material of domestic production is pro-
ving that. The demand for water-melon, pumpkin and mar-
row seeds today is met by only 50 %, and that of cucumber
and melon ones-by 5-6 %, which are produced fully in the
hand mode. The demand for melons and cucumber seeds is
met by using hybrids which are imported, mainly from Hol-
land, Hungary, Bulgaria and other countries.

The main today’s complication at the process of produc-
tion of seeds of vegetable and melon crops is outdated
existent equipment for extracting the seeds which do not
meet the modern requirements. Under conditions of hard
competition the obtained seeds are to be of high quality
and reasonable cost. Therefore the problem of creation of
highly productive equipment which the technical level will
meet the modern requirements is an important scientific
and practical task for vegetable and cucurbits crops in Ukra-
ine.

The equipment and mechanization facilities for produ-
cing the seeds of vegetable and cucurbits crops in the Sou-
th of Ukraine are to meet such requirements as:

- mobility (possibility to select the seeds directly in the
field only with the insignificant revision of them on the
stationary bases);
- simplicity of construction and operation of working or-

gans and auxiliary equipment;
- possibility of utilization of accompanying products du-

ring the selection of seeds (collectors of juice or ground
pulp, which are given to canneries);

- universality of working organs of machine (to process
fruits of two and more cultures);

- low level of power cost;
- the least number of personnel.

The qualities mentioned above do not make it possible

to use the existent equipment with the purpose of mechani-
zation of the process of extracting seeds under conditions
of management.

Materials and methods
The use of machines SOM-2 and ?BĘ-5 extracting the

seeds of cucurbits crops (fig. 1 - 3) [1, 2] is an example. All
of them foresee the complete grinding of fruit and as a
result of that the extracted seeds of pepper do not meet the
agrotechnical requirements, as there is plenty of particles
of the same size as a seed in a mass. The cleanness of seed
makes 85…88 %, the losses arrive at 17…22 %, charges of
the water 2.5…3.3 m3 per ton of processed fruits. Besides,
this equipment is power consuming. Today, there are tech-
nologies for obtaining the seeds of cucurbits crops carried
out mainly by blowing, cutting, grinding, squashing or
moving. The grinders which work by squashing found a
very limited application in seed growing of cucurbits crops
due to limited research.

In the south of Ukraine there are three various types of
passing of technological process of obtaining the seeds of
cucurbits crops (fig. 4).

Fig. 1: Machine SOM-2: 1 – receiving tray; 2 – crushing
drum;  3 – resilient pendants; 4 – shower device; 5 –
cleaning drum; 6 – crash; 7 – sieve; 8 – pump; 9 – collec-
tor of seeds; 10 – traction; 11 – electric motor; 12 – chain-
drive; 13 – crankshaft
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Fig. 2. Cucurbits crops grinder ?BĘ-5: 1 – receiving
tray; 2 – load conveyer; 3 - bunker; 4 – sieve sounding
board; 5 – drum; 6 – sieve; 7 – shower device; 8 – crash;
9 – conveyer of wastes; 10 – pump ; 11 – BTP tractor; 12
– pallet of drum; 13 – cleaning drum; 14 – sieve; 15 –
accumulator of seed; 16, 17 – faecal pump; 18, 19 – crank-
shaft-piston-rod mechanism; 20 – frame

Fig. 3. Machine for selecting seeds of cucurbit crops: 1 –
frame; 2 – load bunker; 3 – knife grates; 4 – overhead
conveyer; 5 – lower conveyer; 6 – elastic fingers; 7 –
cleaning chamber; 8 – elastic apron; 9 – tray; 10 – crash;
11 – shower device

Results and discussion
The small farmer economies lack the technological equip-

ment for continuous obtaining the seeds of cucurbits crops.
The reason is the irrational use of machines and lines and a
high level of power cost [3, 4, 5]. The transportation of seed
material from the field that requires the considerable expen-
ses of fuel and hand labour and additional processing of
seeds on the stationary bases extracting.

The pressure method of extracting seeds makes it possi-
ble to produce seeds of pumpkins, melons and cucumbers,
in the field terms with insignificant additional processing
on separators and drying-polishing machines.

On the basis of results of analytical and theoretical re-
search done by a group of authors a new machine has been

developed for providing the mechanized technology of
obtaining the seeds of melons and cucumbers, which al-
lows to extract seeds in the field (fig. 5).

The machine consists of conveyer for supplying the gar-
den-stuffs 8, above the working surface of which the kni-
ves are set 7, which revolve with anticutting plates. A skate
tray is set in the area of unloading of conveyer, one of the
sides of which resists on the sieve sounding board 2. A
sieve sounding board is set joint on axes. For adjusting to
the gap between the cylinder surface of a drum and a sou-
nding board the spiral device 12 is used. A sounding board
has an extending 13, which can move in slots. Thus increa-
sing or diminishing the area of working area. The surface of
the sounding board engulfs a drum 1, that revolves, on the
cylinder surface of which the whips are set are set on a
drum at an angle. For the change of the angle of slope of
the whips, one end is hardly fastened in a finger 19, which
is set on the cylinder surface of the drum with the ability
turn. The second end of the whip is set in the opening of
the finger, and the finger can move in slots which are on the
surface of the drum.

For the increase of technological area the extending of
the sounding board 13 is foreseen in the machine.

With the purpose of the improved passing of seeds throu-
gh the openings of the sieve of the sounding board and the
separation from the squash of garden-stuffs, at the entran-
ce and exit of the working area the pairs of sprayers are set
17 to the serve water under pressure.

The machine works in the following way. Garden-stuffs
moving on the conveyer 8 are given to the area of the pre-
vious grinding, where due to the interaction with a knife 7
and anticutting plates 3 the fruits are cut. Garden-stuffs on
the skate tray 4 go into a gap between a drum 10 and a
sounding board 5. The deformation of garden-stuffs takes
place due to their wringing out in a gap that diminishes,
between a sounding board and a drum. Water under pres-
sure is intensively given in to the working area and as a
result there is the improved separation of seeds from a crust
and their separation through openings of the sounding
board 2.

The seeds go in a pallet 9 and stay too long on the reticu-
lated surface, while the juice goes into a pallet.

Due to the whips being set at an angle, except for the
axial moving of garden-stuffs along the technological area
in a gap of a drum and a sounding board, the fruits are able
to move in the direction perpendicular to the basic directi-
on of motion, that provides more intensive separation of
seeds.

Conclusions
To establish the technological modes and ground the

structural parameters of work of the offered machine it is
necessary to conduct the experimental research and field
tests with the purpose of obtaining the experimental infor-
mation about its efficiency.
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Fig. 4. Structural and technological chart of obtaining seeds of cucurbits crops

Fig. 5. Technological chart of a machine for obtaining seeds of melons and cucumbers
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VÝHREVNOSŤ A TEPLOTY TEČENIA POPOLA POĽNOHOSPODÁRSKEJ BIOMASY
CALORIC  VALUE  AND  TEMPERATURE  OF  ASH  BLEEDING OF AGRICULTURAL  BIOMASS

Š. Pepich
Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky, Rovinka, Slovensko

Abstract
The utilization of biomass for energy purposes is theoretically possible nearly 2 million tones of agricultural biomass
advisable for combustion in Slovakia. This is straw from fast sown cereals, corn, sunflower and rape, and wood agricultural
biomass from vineyards, orchards and natural seeding from permanent grasslands. Energy equivalent concerning these
sorts of biomass is 28,3 PJ. Biomass can be considered as perspective alternative fuel in the future. Caloric value and
temperature of ash bleeding of agricultural biomass as a fuel are important quality indicators.

Keyworlds: straw, biomass, caloric value, temperature of ash bleeding

Úvod
Z poľnohospodárskej biomasy vhodnej na energetické

účely pripadá najväčší podiel na slamu, či už obilnú, kuku-
ričnú alebo repkovú. Vzhľadom k výraznému poklesu obje-
mu živočíšnej výroby v deväťdesiatych rokov sa znížila aj
potreba slamy pre kŕmne účely a na podstielanie. Pri obilni-
nách  je  potrebné  zohľadniť  aj  výživovú  hodnotu  slamy
ako hnojiva. Je obecne známe, že slama môže byť veľmi
dobrým palivom, pričom jej merná výhrevnosť s hodnotou
okolo 15 MJ.kg-1 je až o 30 % vyššia ako výhrevnosť hne-
dého uhlia. Najjednoduchšie energetické využitie slamy je
priame spaľovanie v špeciálnych kotloch, v ktorých je mož-
né spaľovať slamu drvenú alebo vo forme celých balíkov
rôznych rozmerov. Keď sa slama energeticky využíva pria-
ma u producenta a prepravuje sa na krátke vzdialenosti,
stáva sa často najlacnejším palivom. Z hľadiska ekonomic-
kého je veľmi výhodné práve energetické využívanie sla-
my priamo v podniku, ktorý ju produkuje, pre minimalizáciu
nákladov spojených s jej produkciou, zberom, dopravou
a uskladnením.
Úrody jednotlivých druhov slamy boli sledované počas

poľných meraní  v rokoch  2004  až  2006  a sú  uvedené
v tabuľke 1.

Tab. 1: Úrody jednotlivých druhov slamy
Druh slamy Produkcia [t.ha-1]  
pšeničná 2,7 
jačmenná 2,5 

ražná 3,7 
triticale 2,1 
ovsená 1,5 
repková 2,0 
kukuričná 5,9 
slnečnicová 3,6 

 

Plodina Výmera 
[ ha ] 

Úroda biomasy 
[t.ha-1] 

Produkcia biomasy 
[t / rok] 

pšenica  416 276 2,7 1 123 945 
raž 35 639 3,7 131 864 
jačmeň 170 790 2,5 426 975 
ovos 15 400 1,5 23 100 
triticale  10 463 2,1 21 972 
hustosiate obilniny spolu 648 568 2,66 1 727 856 
kukurica 113 200 5,9 667 880 
slnečnica 61 010 3,6 219 636 
repka 103 285 2,0 206 570 
slama spolu 926 063 3,05 2 821 942 
 

Tab. 3: Energetický potenciál poľnohospodárskej biomasy vhodnej na spaľovanie

Energetický 
ekvivalent 

 

Druh biomasy 
 

Možná ročná 
produkcia na 

energetické účely 
[t] TWh PJ 

slama obilná 729 000 2 ,8 10, 4 
kukurica 668 000 2 ,61 9 ,4 
repka 206 000 0,82 2 ,9 
slnečnica 220 000 0,81 2, 8 
drevný odpad 208 000 0,9 3, 1 
biomasa na 
spaľovanie spolu 

2 031 000 7 ,94 28 ,6 

 

Tab. 3: Energetický potenciál poľnohospodárskej
biomasy vhodnej na spaľovanie
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V tabuľke 2  je uvedená  ročná  produkcia  jednotlivých
druhov slamy na základe výmery pestovaných plodín
a priemerných úrod slamy.
Slama z hustosiatych obilnín je využívaná v živočíšnej

výrobe na kŕmne účely a na podstielanie. Slama, hlavne
jačmenná sa pridáva do kŕmnej dávky hovädzieho dobyt-
ka. Ročne je na kŕmne účely potrebných okolo 340 000 ton
slamy. Časť produkcie slamy sa spotrebováva v ŽV aj na
podstielanie. Ročná potreba slamy na podstielanie je okolo
660 000 ton.
Pri výpočte teoretického množstva slamy, ktorá by moh-

la byť použitá na energetické účely sa vychádzalo z ročnej
produkcie od ktorej bola odpočítaná slama, potrebná na
kŕmenie  a  podstielanie.  Energetický  potenciál  slamy
a drevného odpadu v poľnohospodárstve, ktorý by sa dal
energeticky využiť spaľovaním, je potom uvedený v tabuľke
3.
Z teoretického množstva energie vyrobenej spaľovaním

biomasy 28,6 PJ by bolo možné za priaznivých podporných
mechanizmov využiť v odvetví poľnohospodárstva 10 až
30 %. Na trhové účely vo forme paliva (balíkovaná slama,
brikety, pelety) alebo energie (teplo, elektrina) by bolo mož-
né využiť 10 až 20 % hlavne predajom paliva, poprípade
tepelnej energie pre komunálnu sféru (obce). V prípade na-
hradenia časti fosílnych palív biomasou aj vo veľkých ener-
getických zdrojoch (teplárne, elektrárne), by podiel bioma-
sy ponúknutej na trh mohol predstavovať až 30 – 50 %.

Cieľ práce
K najrozšírenejším zdrojov energie z biomasy na Sloven-

sku patrí  slama rôzneho druhu. Na energetické účely je
možné využívať slamu rezanú, lisovanú do balíkov rôznej
veľkosti i briketovanú a peletovanú. Cieľom práce bolo zis-
tiť niektoré fyzikálne a chemické vlastnosti slamy a ďalšej
poľnohospodárskej biomasy, ktoré ju charakterizujú ako
palivo. Jedná sa hlavne o výhrevnosť a teploty taviteľnosti
popola.

Materiál a metodika
Na splnenie stanoveného cieľa bolo potrebné:
- zistiť spalné teplo pri konštantnom objeme (gross calori-
fic  value at constant volume),  čo je absolútna hodnota
špecifickej energie spaľovania v J na jednotku hmotnos-
ti tuhého paliva uvoľnené jeho spálením v kyslíku v ka-
lorimetrickej tlakovej nádrži za predpísaných podmienok.
Predpokladá sa, že splodiny horenia sa skladajú z  plyn-
ného   O,    N,   CO2,   SO2 ,  vody   v   kvapalnom   stave
(v rovnováhe s parou) nasýtenej CO2 za reakčných pod-
mienok v tlakovej nádrži a popola v tuhom stave, to všetko
pri referenčnej teplote (27).

- zistiť výhrevnosť pri konštantnom objeme (net calorific
value at constant volume), čo je absolútna hodnota špe-
cifickej  energie  spaľovania  v  J na jednotku hmotnosti
paliva uvoľnená jeho spálením v kyslíku pri konštant

nom objeme a za podmienok, že celková voda reakčných
splodín zostáva vo forme  vodnej pary, v  hypotetickom
stave (pri 0,1 MPa), ostatné splodiny sú v stave ako pri
spalnom  teple,  to  všetko  pri  referenčnej teplote.

- stanoviť teploty  taviteľnosti  popola  charakterizované
teplotami: spekania, mäknutia, tavenia a tečenia popola,
ktoré  boli  zisťované  pomocou  testovacej pece RP 37/
1600.

Výsledky a diskusia
Pri sledovaní fyzikálnych a chemických vlastností poľ-

nohospodárskej  biomasy  vhodnej na  spaľovanie  sme  sa
snažili spracovať čo najširšie druhové zastúpenie biomasy.
Z toho dôvodu boli spracované aj vzorky menej tradičné
vrátane zrna (kukurica, ovos, pšenica, tritikale) a semena
(repka) a druhov drevín ovocných (marhuľa, jabloň), vini-
ča i drevín tvoriacich nálet na trvalých trávnych porastoch
(borievka, vŕba, osika, breza, jelša, šípka, rakyta) ako aj ener-
getických plodín (ozdobnica čínska, topinambur, amaran-
tus), lúčne seno, pelety (pasienkový nálet) a výlisky (repka
pri výrobe MERO) a ďalšie druhy (konope technické, taba-
kové stonky, slama hrachová, sójová, slnečnicová).

Výsledky  výhrevnosti  v MJ.kg-1 sú uvádzané pri bez-
vodej vzorke pre väčšiu objektívnosť a možnosť porovna-
nia jednotlivých druhov biomasy a sú spracované
v tabuľke 4.

Podobne boli spracované aj údaje o hodnotách spalné-
ho tepla a obsahu popola.
Na výhrevnosť  biomasy má  značný  vplyv  obsah  vlh-

kosti. So stúpajúcim obsahom vlhkosti klesá výhrevnosť
biomasy. Z toho dôvodu je dôležité pri využívaní biomasy
ako  paliva  zabezpečiť  také  podmienky  skladovania
a manipulácie  aby  nedochádzalo  ku  zvyšovaniu  obsahu
vlhkosti v biomase. Na grafe 1 je znázornený priebeh po-
klesu výhrevnosti pšeničnej slamy v závislosti od obsahu
vlhkosti.

Pri stanovení taviteľnosti popola sú merané štyri charakte-
ristické teploty v °C:
- teplota spekania ( deformácie ) popola TS,
- teplota mäknutia popola TA,
- teplota tavenia popola TB,
- teplota tečenia popola TC.

Teploty taviteľnosti popola boli stanovené pre nasledov-
né vybrané druhy poľnohospodárskej biomasy:
- jačmenná slama,
- pšeničná slama,
- repková slama,
- pšeničné zrno,
- marhuľové drevo.
Namerané teploty taviteľnosti popola biomasy sú v tabuľke
5 aj v porovnaní s uhlím.
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Druh biomasy Výhrevnosť 
[MJ.kg-1] 

Spalné teplo 
[MJ.kg-1] 

Obsah popola 
[%] 

repka-semeno 26,40 27,67 3,1 
výlisky z repky z výroby MERO 20,62 21,86 6,1 
borievka –celá rastlina 19,62 20,94 2,4 
breza- drevo 19,48 20,77 1,2 
repka-celá rastlina 19,17 20,43 4,3 
osika- drevo 18,84 20,12 2,6 
ozdobnica čínska-slama 18,75 19,97 6,6 
jelša- drevo 18,61 19,89 1,2 
šípka- drevo 18,51 19,80 2,1 
vrba- drevo 18,27 19,54 1,6 
marhuľa-drevo 18,06 19,33 4,1 
lieska-drevo 17,94 19,20 1,8 
ovos-zrno 17,92 19,19 3,2 
jabloň-drevo 17,84 19,13 1,8 
vinič-drevo 17,44 18,73 2,5 
kukurica-vreteno bez zrna 17,34 18,63 1,6 
kukurica-zrno 17,34 18,64 1,2 
rakyta-drevo 17,29 18,54 2,9 
pelety z pasienkovej zmesy 17,21 18,64 9,5 
pšenica-zrno 17,18 18,46 1,6 
konope technické 17,16 18,33 10,4 
kukurica-slama 17,11 18,36 4,6 
repka-slama 16,49 17,78 6,9 
tritikale-slama 16,49 17,75 4,5 
lúčne seno 16,48 17,92 5,5 
pšenica-slama 16,37 17,67 5,7 
tritikale-zrno 16,35 17,65 1,9 
sója-slama 16,26 17,48 7,2 
pšenica-celá rastlina 16,22 17,50 2,7 
jačmeň-slama 16,06 17,36 5,7 
topinambur-slama 16,02 17,19 11,4 
hrach-slama 16,01 17,30 6,1 
tritikale-celá rastlina 16,00 17,25 4,4 
tabak-stonky 15,94 17,16 7,1 
amarantus-slama 15,14 16,28 13,5 
slnečnica-slama 13,16 14,31 12,9 
hnedé uhlie 12,05 - - 
 

Tab. 4: Hodnoty spalného tepla, výhrevnosti a obsahu popola vo vybraných druhoch biomasy

Tab. 5: Teploty taviteľnosti popola vybraných druhov poľ-
nohospodárskej biomasy

Vzorka TS 
[°C] 

TA 
[°C] 

TB 
[°C] 

TC 
[°C] 

Jačmenná slama 659 783 923 1 118 
Pšeničná slama 612 767 1 044 1 257 
Repková slama 633 665 1 452 1 460 
Pšeničné zrno 612 727 772 792 
Marhuľové drevo 1 035 1 328 1 421 1 439 
Uhlie  1 260 1 280 1 360 1 500 
 

Záver
Ak majú byť slama a iné formy poľnohospodárskej bio-

masy využívaných v praxi ako palivo, tak treba k nim pristu-
povať z tohto pohľadu. V tom prípade sa stanú ich fyzikál-
ne a chemické parametre dôležitým kvalitatívnym ukazova-
teľom na trhu s biomasou. Tieto hodnoty, hlavne teploty
taviteľnosti popola poľnohospodárskej biomasy, budú zo-
hrávať dôležitú úlohu pri výskume a vývoji zariadení na
spaľovanie biomasy.
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Anotácia
Na Slovensku je teoreticky možné v súčasnosti na energetické účely využiť ročne takmer 2 mil. ton poľnohospodárskej
biomasy  vhodnej  na  využitie  spaľovaním.  Jedná  sa  o  slamu  z hustosiatych  obilnín,  kukurice,  slnečnice  a repky,
a poľnohospodársku biomasu drevnatú zo sadov, vinohradov a náletu drevín z trvalých trávnych porastov. Energetický
ekvivalent tejto biomasy je 28,3 PJ. Biomasa sa tak môže stať perspektívnym palivom. Dôležitými ukazovateľmi kvality
poľnohospodárskej biomasy ako paliva, je jej výhrevnosť a teplota tečenia popola.
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PASTEVNÍ FARMA KÁJOV
THE  PASTURE  FARM  KÁJOV

A. Peterka, M. Šístková
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Abstract
The introduction and basic informations about pasture farm Kájov. Area of farm is 200 ha (meadows 160 ha, pastures 40 ha).
Cows is 65 and two buls. It is deskribe organization of works pasture, amaunt of engines end mechanizations.

Keywords: pasture farm; organization of works; mechanization equipment.

Úvod
Pastevní farma Kájov vznikla postupně po rozpadu bý-

valého odštěpného závodu Kájov o.p. Státní statky Šuma-
va v roce 1994. Původní činnost byla širší (obchodní, do-
prava), ale dnes je zemědělská výroba hlavní náplní farmy
se specializací na chov skotu bez tržní produkce mléka.
V současné době hospodaří na 200 ha luk a pastvin. Větši-
na pozemků je pronajatých s tím, že majitelé farmy v rámci
možností postupně pozemky odkupují. Z původních 5 ti
krav se stádo plemena Salers rozšířilo na dnešních 65 krav
a to jak z vlastní reprodukce, tak i z nákupu. Součástí stáda,
které je rozděleno do dvou skupin (39/26) jsou dva plemen-
ní býci. Počet jalovic pro vlastní reprodukci  je cca 12 a
počet telat je variabilní. Býci stejného plemene jsou se stá-
dem krav (v každé skupině jeden) od června do února. Jak-
mile začne telení krav, jsou býci umístěni každý ve vlastním
výběhu v jednom ze zimovišť. Pobyt zvířat je celoročně
venku. U každého z obou areálů je zimoviště s přístřešky a
jeslemi na zimní krmení senem. Jako zdroj napájecí vody je
využito  výustí melioračních  trativodů. Aby  bylo možno
vodu z meliorací využívat, byla nutná údržba celého melio-
račního systému, především pak výustí a odtokových ka-
nálů. Při tomto způsobu napájení odpadá nutnost přivážení
napájecí vody do areálu a v zimním období průtočná napa-
jedla nezamrzají. Množství takto získané vody bylo i
v suchém období  dostatečné.

Materiál a metody
Půdní fond tvoří dva samostatné bloky, jejichž velikost

odpovídá počtu zvířat umístěných v areálu. Pozemky (TTP)
jsou rozděleny do tří skupin – pozemky určené výhradně
ke spásání, pozemky s jednou sečí sena a následným spá-
sáním a pozemky určené toliko k výrobě sena.  Svažitost
pozemků se pohybuje od 5 ti do 40 ti procent.
Pastevní  období  je  závislé  na  počasí  a  stavu  porostů,

začíná obvykle v druhé polovině dubna a končí koncem
října. Při organizaci pastvy a výběru ploch ke spásání je
rozhodující stav porostů. Pást se začíná na plochách urče-
ných pouze ke spásání, posléze jsou spásány otavy na
plochách jednou sklizených na seno. Potom následuje zno-

vu spásání porostů (v pořadí druhé) na pozemcích pouze
spásaných. Ke konci sezony jsou pak využívány veškeré
pozemky včetně pozemků určených k výrobě sena. Veške-
ré pozemky jsou ohrazeny, dílem pevnými drátěnými ploty,
dílem se používají elektrické ohradníky. Hnojení porostů
anorganickými hnojivy se neprovádí, pouze některé po-
zemky jsou hnojeny hnojem vyváženým při údržbě a čiště-
ní zimovišť. Základní opatření v údržbě porostů je pravi-
delné smykování – u všech pozemků vždy na jaře a vždy po
ukončení pastvy na daném pozemku. Smykování pozemku
je prováděno vždy v intervalu do jednoho týdne po jeho
spasení a přechodu stáda na  jinou lokalitu. Používají se
smyky vyrobené z rozříznutých automobilních pneumatik
zavěšené na traktorem neseném bidélci. Pracovní plocha
jednotlivých dílů smyku je plocha vzniklá podélným řezem
pneumatikou. Takto zkonstruovaný smyk umožňuje efek-
tivní rozvláčení jak krtin, tak i zbytků trusu a přitom šetrně
působí  na  porost. Výhodou v členitém  terénu  je  nesená
verze, která umožňuje velmi dobrou manévrovatelnost při
práci a přejezdech. Eventuální nedopasky nebo plochy, které
to vyžadují (vizuální kontrola) jsou ošetřeny mulčovačem.

Pro chod celé farmy a tím i její výslednou ekonomiku je
důležité zajištění dostatečného množství konzervované píce
(seno pro zimní období). Proto, aby byly dosaženy optimál-
ní podmínky sklizně, svozu a skladování, je seno lisováno
respektive svinováno do obřích válcových balíků. Pro za-
jištění co největší efektivity výroby sena jak z hlediska kva-
lity, tak z hlediska pracovních a energetických nákladů, byla
výběru strojů v technologické lince věnována velká pozor-
nost. Technologická linka na sklizeň sena je složena ze žací-
ho stroje, obraceče, shrnovače a lisu. Vybavení farmy prak-
ticky umožňuje na sečení a sušení porostu nasadit souběž-
ně dvě linky tak, aby byly připraveny plochy pro sběr svi-
novacím lisem. Pokud je nasazena pouze jedna linka, vyba-
vení umožňuje duplicitu při eventuelní poruše. Lze tak za-
mezit prostojům se všemi jejich důsledky. Lis je pouze je-
den  plně vystačí slisovat suchou píci i v případě že jsou
souběžně nasazeny obě linky sušení. Nahrnování řadů je
prováděno po vrstevnici. Při práci lisu je tak zajištěno, že se
balíky (válcové) nemohou samovolně skutálet po svahu.
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Svoz balíků je prováděn vidlemi na hydraulice traktorů na
okraj jednotlivých sklizených pozemků a odtud posléze trak-
torovými přívěsy do obou zimovišť.Tím  je zajištěno, že
v zimním období bez ohledu na počasí (sníh, déšť) je vždy
krmivo k dispozici přímo v zimovišti. Množství sena je v
současném stavu dostačující s tím, že každý rok je sklizeň
sena navýšena o množství z 30 ti ha pronajatých luk.

Výsledky a diskuze
Mechanizační vybavení farmy je uvedeno v tabulce 1 a

2. Z uvedených údajů je patrné, že majitelé se při pořizová-
ní techniky soustředili na funkčnost celé soustavy strojů
především z hlediska výkonu traktorů a jejich výbavy (před-
ní  náhon). Počet strojů je minimální, s tím, že u sklizňové
linky sena je zajištěna duplicita.

Závěr
Podle předběžných výsledků výnosové bilance pícnin je

nutné v příštím období řešit komplexně hnojení ploch orga-
nickými hnojivy tak, aby se zvýšily výnosy píce a mohla
být zvýšena koncentrace zvířat a tím se zlepší ekonomické
výsledky farmy.

Poznámka
Článek byl vytvořen jako úvodní materiál v rámci projek-

tu Mze 1G 58055.

Tab. 1: Vybavení farmy energetickými zdroji.

Tab. 2: Strojní vybavení farmy.

Stroj Výkon Rok výroby Kupní cena bez DPH 
Zetor  7045 46 kw 1984 130 000,-  
Zetor 8145 57 kw 1987 150 000,- 
Zetor 12145 89 kw 1994 270 000,- 
Zetor 12145 89 kw 1986 150 000,- 

 

Stroj Pracovní záběr Rok výroby Kupní cena bez 
DPH 

obraceč píce STOLL Z550 D 5,5 m 1993 30 000,- 
obraceč píce SIP Spider 550 5,5 m 2000 85 000,- 
shrnovače píce STOLL R315 DS 3,15 m 1994 25 000,- 
shrnovače píce Vlase 680 Liner 6,8 m 2005 270 000,- 
Rotační sekačka Vlase Disko 3050 3,05 m 2006 210 000,- 
svinovanocí lis Krone 1500 Vario pack balíky do růměru 

1,5 m 
2001 570 000,- 

nesený mulčovač VD 400H 4,0 m 1996 145 000,- 
vlek traktoru 7t 2 ks neuvedeno neuvedeno 

 
Anotace
Základní informace o pastevní farmě zařazené do programu Mze 1G 58055. Areál o výměře 200 ha se nachází v podhůří
Blanského lesa  jihozápadně od Českého Krumlova. Celková výměra zemědělské půdy je 200 ha (160 ha luk, 40 ha pastvin).
Je chováno 65 kusů krav bez tržní produkce mléka. Součástí stáda jsou dva býci. Popsána je organizace prací a pastvy
včetně přehledu používaných mechanizačních prostředků.

Klíčová slova: pastevní areál; organizace práce; strojní vybavení; počty zvířat.
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ZKUŠENOSTI S PRODUKCÍ ENERGETICKÉ BIOMASY
THE ENERGETIC  CROPS – IMPORTANT SOURCE  OF  BIOMASS

V. Petříková
CZ Biom – České sdružení pro biomasu

Abstract
Energetic biomass demand is ever increasing alon to the encrease of renewable power sourceses demand. Substational
source of biomass are the goal-grown plants, which areas under crops have been recently extended. Several-year experian-
ces with operational growth of selected sorts of „energetic“ plants, which are dealt with within that statement, enable to
improve plant technolgy and thaks that make wider the possibility of its usage. Suddenly occured shortage of grain means
the competition to it. To provide sufficiency of biomass for power purposes the general support is therefore necessary, both
for the area of plant growing and also for the donation of the procurement prices, which have to reflect teh demands on that
production.

Keywords: Biomass, Energetic crops, Feeding sorrel, Cultivation technology, Biomass supporting

Úvod
Využívání biomasy pro energetické účely je předmětem

našeho zájmu již celou řadu let. I když se jedná bezesporu o
velmi perspektivní program, jeho prosazování je obtížné a
pomalé. Problémy spočívají mimo jiné i v zajištění efektivní
návaznosti producentů biomasy na její spotřebitele. Mnozí
nadšenci, kteří začali pěstovat energetické rostliny a kteří
neměli  zajištěn  spolehlivý  odbyt  vypěstované  fytomasy,
zůstali na půl cesty, měli pak problémy s jejím uplatněním a
jsou nyní v mnoha případech zklamáni. Rovněž pěstování
plodin pro energetické využití není tak jednoduché, jako
pěstování ostatních tradičních plodin. Proto je důležité prů-
běžně získávat praktické zkušenosti s produkcí biomasy
z těchto speciálních plodin a tím zdokonalovat i jejich pěs-
titelské technologie.

Metody
Výběr energetických rostlin
Vedle využívání odpadních dřevních hmot a vedlejších

produktů ze zemědělství (hlavně sláma) je významným zdro-
jem energetické biomasy cílené pěstování speciálních „ener-
getických“ rostlin.
Pěstování nedřevní energetické biomasy z rostlin bylin-

ného charakteru je určitým specifikem České republiky, ne-
boť máme poměrně široký sortiment potenciálně vhodných
rostlin k těmto účelům. Když jsme v r. 1990 začali pěstovat
první druhy těchto rostlin, použili jsme k tomu tzv. sloní
trávu – Miscanthus, která byla v té době doporučována ze
zahraničí, hlavně z Německa. Záhy jsme ale zjistili, že u nás
Miscanthus v mnoha místech vymrzá a že vyžaduje dosta-
tek rovnoměrně rozložených srážek během vegetace. Tyto
podmínky ale u nás nejsou ve většině oblastí splněny. Dal-
ší významný důvod problematického uplatnění této rostli-
ny jsou vysoké náklady na založení porostu : zakládá se
vysazováním, což je vždy řádově dražší, než setí. Rovněž

sazenice jsou poměrně drahé – pokud stojí 1 sazenice 10 Kč
a je jich třeba cca 10.000/ha, jsou náklady jen na sazenice
100 tis. Kč. Po těchto zkušenostech jsme se soustředili  na
další druhy rostlin, které jsou pro naše klimatické podmín-
ky vhodné. Z celé řady více než 60 druhů rostlin jsme vy-
brali ty, které jsou potenciálně vhodné pro energetické úče-
ly. Z nich byl nakonec vytvořen seznam, který byl zákla-
dem  pro  poskytování  dotací  na  jejich  pěstování
z Ministerstva zemědělství ČR. Tento seznam bude sloužit
po doplnění (v současné době je připomínkován) i pro po-
skytování dotací z EU v částce do 45 EUR/ha pěstitelské
plochy, podle „Přílohy k nařízení vlády č. 80/2007 Sb“.jak je
zřejmé z následujícího přehledu:

Dosud jsme se věnovali především rostlinám použitel-
ným pro přímé spalování, tedy pro vytápění budov. Tomu
odpovídá i většina rostlin v uvedeném seznamu, od las-
kavce až po Miscanthus. V závěru tabulky, počínaje cuk-
rovkou a konče ostatními jetelovinami, jsou plodiny využi-
telné především pro výrobu bioplynu,  nebo  i pro  tekutá
paliva v dopravě (biolíh, bionafta). V poslední době se stá-
le častěji začínají za energetické plodiny považovat jen ty,
které slouží právě pro výrobu biopaliv pro dopravu, nebo
pro bioplyn. Skupina biomasy používaná pro přímé vytá-
pění jakoby vůbec neexistovala, často se tyto druhy rostlin
zcela opomíjí. Je to přitom biomasa, která je nejčastěji vyu-
žívána a to nejjednodušším způsobem a je rovněž nejméně
investičně náročná. Navíc tento způsob lidé dobře znají ze
spalování dřeva.  Je proto třeba, aby této skupině rostlin
poskytující pevná fytopaliva byla věnována stejná pozor-
nost, jako bioplynu či dopravním biopalivům.

Výsledky a diskuze
Zkušenosti s pěstováním bylin pro energetické využití
Až dosud jsme se věnovali převážně rostlinám potenci-

álně vhodným pro přímé spalování, jak je uvedeno v přední
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Tab.1: Seznam energetických plodin podle § 3 odst. 5

laskavec Amaranthus 
konopí seté Cannabis sativa 
světlice barvířská – saflor  včetně semen Carthamus tinctorius 
slézy Malva spp. 
komonice bílá (jednoletá a dvouletá) Melitotous alba 
hořčice sareptská Brassica juncea 
čirok Sorghum spp. 
ředkev olejná Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers. 
mužák prorostlý Silphium perfoliatum 
jestřabina východní Galega orientalis 
čičorka pestrá Coronilla varia 
šťovík krmný Rumex tianshanicus x Rumex patientia 
sléz vytrvalý Kitaibelia 
sveřep bezbranný Bromus inermis 
sveřep horský (samužníkovitý) Bromus cartharticus 
psineček veliký Agrostis gigantea 
lesknice (chrastice) rákosovitá Phalaris arundinacea 
kostřava rákosovitá Festuca arundinacea 
ovsík vyvýšený Arrehenatherum elatius 
srha laločnatá Dactilis glomerata L. 
proso vytrvalé Panicum virgatum 
ozdobnice Miscanthus 
cukrovka  
lilek brambor  
řepice olejná  
ostatní trávy  
ostatní jeteloviny  

 
části tabulky. Jedná se často o speciální netradiční druhy
rostlin, pro které je třeba vypracovat příslušnou pěstitel-
skou technologii. I když se jedná o druhy potenciálně vhod-
né jako energetická biomasa, je třeba jejich praktické uplat-
nění ověřit v provozních podmínkách. Většina druhů zatím
bohužel v provoze ověřena nebyla, jejich potenciální vhod-
nost pro energii dosud vyplývá jen z pokusných podmí-
nek. To se týká také již zmíněného Miscanthu, který nebyl
ještě nikdy u nás pěstován na větších provozních plochách.
Rovněž mužák se jeví jako vhodný i proto, že je vytrvalý,
ale není u nás osivo, ani provozní zkušenosti. Obdobně je
tomu  i  v případě  některých  dalších  rostlin,  uvedených
v tabulce.
Vzhledem k nutnosti provozního ověření energetických

rostlin se nám od r. 2005 podařilo pro tento účel získat urči-
tou podporu MZe pro vybrané druhy. Některé plodiny jsou
u nás sice známé, ale většinou se zatím sklízí odděleně, na
semeno, teprve sláma se případně využívá ke spalování.
Příkladem je saflor, nebo některé druhy trav. Jednoznačné
posouzení jednotlivých druhů rostlin během krátkého ob-
dobí je většinou jen orientační, protože na tvorbu výnosů

má vždy největší vliv průběh počasí v jednotlivých letech.
Přesto jsme se snažili během posledních 3 let alespoň ně-
které vybrané druhy pěstovat na provozních plochách a
uvádíme zde takto získané výsledky.
Pro provozní ověření byly vybrány tyto druhy rostlin :

v r. 2005 - Amaranthus (laskavec), světlice barvířská (sa-
flor) a sveřep bezbranný, jako představitel jedné z „energe-
tických“ trav. V r. 2006 roce bylo toto ověřování rozšířeno
na následující druhy rostlin : hořčice sareptská a na energe-
tické  trávy – psineček veliký a  ovsík vyvýšený (orientač-
ně též na Miscanthus). Jelikož je sveřep bezbranný víceletá
tráva, která v prvém roce po zasetí neposkytuje v podstatě
ještě žádné výnosy, je jeho porost založený v r. 2005 zařa-
zen logicky též do sledování v r. 2006. V letošním, zatím
posledním roce 2007 byly sledovány tyto druhy rostlin:
sveřep bezbranný, chrastice (lesknice) rákosovitá a opako-
vaně hořčice sareptská.
V rámci energetických rostlin jsou nejdůležitější rostliny

víceleté a vytrvalé. Jejich výhodou je snížení nákladů na
pěstování a na každoroční zakládání porostů, včetně úspor
za nákup osiv. Další nesporná výhoda vytrvalých rostlin,
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obdobně jako při zatravňování, je jejich protierozní půso-
bení, neboť se eroze jinak může při každoroční orbě velmi
negativně projevit. Zajímavé jsou i vysoce vzrůstné trávy,
včetně nově vyšlechtěných odrůd sveřepů. Tyto trávy zde
plní navíc funkci zatravňování, takže jejich pěstování pro
energii je i z tohoto hlediska výhodné. Také osiva těchto
trav jsou u nás běžně ke koupi, což je podstatná podmínka
pro zakládání těchto porostů.
Do provozního ověřování byl zařazen také Amaranthus

a to i přesto, že již před více než 15 lety byl hodnocen jako
méně vhodný vzhledem k jeho vysoké vlhkosti při sklizni,
neboť má velmi  dlouhou  vegetační  dobu. Nyní  se  však
jednalo údajně o novou, vysoce vzrůstnou odrůdu, proto
byl do ověření zařazen. Ověření probíhalo na ploše 1 ha ve
2 lokalitách: na Olomoucku a v Chomutově.  Vedle této plo-
chy byl na Olomoucku sledován navíc porost na ploše více
než 30 ha. Zde byla zjištěna vysoká vlhkost, obsah suché
hmoty se pohyboval jen kolem 25 %. Proto byly porosty na
plochách 1 ha ponechány přes zimu, aby se zjistilo, jestli jej
mráz  vysuší.  Výsledky  byly  zjišťovány  v průběhu  zimy
v Chomutově celkem 3x, s tímto  výsledkem:

Tab.2: Výnosy amaranthusu

Výnos t/ha Termín 
odběru 

Obsah 
sušiny v % celkem v sušině 

11/05 37,5   
1/06 55,0 12,2 5,5 
4/06 91,0 6,8 4,89 

 

Z těchto  údajů  vyplývá,  že  se  sušina Amaranthu  sice
v průběhu zimy zvyšuje, ale celkové výnosy se snižují. Je
to způsobeno větrem, sněhem i deštěm, když porost větši-
nou poléhá, nebo se rostliny lámou. Závěrem lze tedy kon-
statovat, že Amaranthus není vhodný pro přímé spalování
bez efektivního dosoušení. Může ale být vhodný např. při
výrobě bioplynu, jako přídavek do fermentoru, což je ale
třeba rovněž ověřit..
Saflor byl ověřován na provozních plochách na Chomu-
tovsku a v Troubsku u Brna, s cílem možnosti spalování
celkové nadzemní hmoty včetně semene. Bylo zjištěno, že
výhřevnost safloru je díky olejnatým semenům vysoká a to
20,5 MJ/kg, ale přesto je z ekonomického hlediska vhod-
nější sklidit semeno na prodej a pak příp. využít slámu jako
energetickou  biomasu. Celkové  výnosy  byly  překvapivě
vyšší na Chomutovsku, než u Brna, čímž bylo potvrzeno, že
na výnos má zásadní vliv počasí v konkrétní lokalitě. Z toho
rovněž vyplývá, že jednoleté výsledky nemohou být plně
zobecněny a že je proto nutné víceleté ověřování.
Sveřep Tabrom byl nově vyset v Chomutově, ale protože
se jedná o víceletou trávu, která v prvním roce netvoří vý-
nosy, nejsou z r. 2005 z této plochy zatím výsledky. Pro srov-
nání  byly  využity  semenářské  kultury  ve  firmě  Tagro
v Červeném Dvoře u Tábora. Sloučením sklizně semene a
slámy byl zde zjištěn výnos celkové suché hmoty až 9 t/ha.

Je to výnos relativně dobrý a to i přesto, že byl vyset do
širokých řádků, jak je běžné pro sklizeň na osivo. Pro skli-
zeň na celkovou biomasu se předpokládá setí do užších
řádků, kdy by mohl být výnos celkové biomasy dále zvý-
šen. Proto se tento sveřep jeví jako jedna z velmi vhodných
energetických plodin.Tyto předpoklady byly částečně spl-
něny  již  v r.  2006,  kdy  i  přes  velmi  obtížné  obrůstání
v důsledku extrémního sucha byl získán výnos cca 7 t/ha
suché biomasy. Výhody sveřepu jako energetické plodiny
byly potvrzeny i v r. 2007, kdy byly sklizeny celkem 2 seče,
s celkovým výnosem až 11 t/ha suché hmoty. Je tedy zřej-
mé, že se výnosy zvyšují se stářím porostu (letos již 3leté-
ho).

Hořčice sareptská byla zvolena jako představitel jedno-
letých energetických plodin v zájmu zajištění větší druho-
vé  biodiversity.  Byla  pěstována  ve  2  lokalitách  –
v Dušníkách u Kralup a v Chomutově.   Výnosy celkové
hmoty byly v r. 2006 poměrně nízké, což bylo dáno přede-
vším velmi nepříznivým počasím : velmi pozdní nástup ve-
getace s náhlým extrémně teplým a suchým počasí. Celko-
vý výnos suché biomasy byl v Chomutově jen cca 4,5 t/ha,
v Dušníkách kolem 5,5 t/ha. V zájmu dalšího ověření jsme
v Chomutově pěstovali tuto hořčici i v r. 2007. Přesto, že je
zde obecně výsušná oblast, byl zde výnos oproti loňské-
mu roku vyšší a to 5,60 t/ha suché hmoty.

Výnosy dalších „energetických“ trav, získaných ve spo-
lupráci s OsevaPro Zubří se týkaly ovsíku vyvýšeného a
psinečku velikého. Byly zjišťovány z provozních ploch
semenářských kultur, jejichž agrotechnika je do určité míry
vhodná i pro produkci energetické biomasy. Rozdíl je hlav-
ně v tom, že se sklízí celá nadzemní hmota, včetně semene a
proto je třeba zajistit včasnou sklizeň, aby porost nepřezrál
a aby se semena nevydrolila. Oba porosty byly teprve 2leté,
tedy v prvém sklizňovém roce. Ovsík vyvýšený dosáhl cel-
kový výnos (semeno + sláma) pouze 4,01 t/ha, což je pro
energetické využití poměrně neuspokojivé. Výnos psineč-
ku byl poněkud vyšší a to 6,5 t/ha suché hmoty. Výsledky
s provozním ověřováním je vhodné porovnat s víceletými
zkouškami šlechtitelské stanice. Ovsík vyvýšený je rovněž
doporučován  pro  sklizeň  na  semeno  a  slámu pro  ener-
gii.Pokud by se sklízel jako celková hmota, pohybují se
výnosy kolem 7 – 9 t/ha suché biomasy. Psineček veliký je
doporučován pro využití v energetice  pro své hrubé stéb-
lo a také se doporučuje v kombinaci se sklizní osiva, což je
ekonomicky  nesporně  výhodné. Takto  porovnávané  vý-
nosy ovsíku i psinečku obecně citované a získané ve šlech-
titelských zkouškách se ale dost odlišují od výše uvede-
ných výsledků získaných v provozním ověřování. Příčinou
může být mimo jiné i extrémně se střídající průběh počasí
v r. 2006. Významnější příčina ale zřejmě pochází z dosud
malého počtu sledovaných lokalit v provozních podmín-
kách. Mimo  to  je  všeobecně  známo,  že  jsou  výnosy
v pokusných  podmínkách  vždy  významně  vyšší,  než
v provoze, kde nelze těmto porostům věnovat tak úzkostli-
vou péči, jako na pokusných parcelkách.
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Výsledky orientačně sledovaného Miscanthu byly zcela
nedostatečné. Ze 300 vysázených sazenic (v hodnotě cca
30 tis. Kč) se ujalo celkem jen asi 15. Pozemek byl na 2
místech, v obou případech  v záhřevné oblasti, kde by ne-
měl trpět chladem. Porost byl pak intenzivně zaplevelen a
malý počet rostlin nebylo proto možné ani nijak vyhodno-
tit. Dřívější špatné zkušenosti s pěstováním Miscanthu se
tak opakovaně potvrdily.
Nejvíce zkušeností s provozním pěstováním energetic-

kých rostlin je v případě krmného či energetického šťoví-
ku – Rumex OK 2. Zde bylo provozní ověřování pro ener-
getické účely zahájeno již v r. 2000. Tato rostlina byla vyti-
pována jako jedna z nejzajímavějších a pro fytoenergetiku
nejperspektivnějších druhů. V té době nebyly ještě posky-
továny žádné dotace na tento druh pěstované biomasy a
ani nebylo toto ověřování oficiálně podporováno žádnou
ze státních institucích. Založení tohoto porostu byla tedy
výhradně iniciativa soukromá, se všemi důsledky, včetně
jeho financování. Díky tomuto porostu jsme ale získali vel-
mi důležité výsledky, které jsou skutečně unikátní. Jedná se
přitom o nejstarší provozní plochu (výměra 20 ha) ve střed-
ní Evropě, neboť je tento porost v letošním  r.2007 již osmi-
letý.
Kvalita porostu záleží především na způsobu jeho ošet-

řování  i  na  půdní  úrodnosti  a  stavu  výživy  rostlin.
V současné době je již dostatečně propracována agrotech-
nika  zakládání  porostů  i  způsob  jejich  ošetřování
v následujících  letech, ale ne všichni pěstitelé se  těmito
agrotechnickými zásadami řídí. Pak se stává, že kýžené vý-
sledky se nezískají a tak se v poslední době šíří názory, že
šťovík není vhodný. Bohužel, špatné výsledky jsou zejmé-
na v případech starších porostů, kdy neměli ještě pěstitelé
odpovídající odborné poradenství a mnohde byly založeny
na podmáčené půdě, která je pro šťovík absolutně nevhod-
ná. Také jednotlivé pěstitelské  technologie se v průběhu
let zdokonalují, na základě získaných konkrétních zkuše-
ností. Vzdor některým těmto negativním názorům na šťovík
byly i v letošním extrémně suchém roce získány dobré vý-
nosy, dokonce až 9 t/ha suché hmoty (z plochy 20 ha).
Svědčí o tom i pěkný vyrovnaný porost, dosahující výšky
2 m – viz obr. 1.

Obr.1: Pohled na pole šťovíku

Krmný šťovík vyžaduje řádnou péči jako každá jiná plo-
dina, pokud ji nemá, výnosy jsou nedostatečné. Pokud není
pěstitel ochoten  se o  porosty  řádně  starat,  je  lépe, když
porost zlikviduje, aby nedělal nežádoucí „reklamu“ tomuto
bezesporu zajímavému programu.

Hlavní nedostatky při pěstování krmného šťovíku – Ru-
mex OK 2 :
- zakládání porostů na podmáčené půdě s vysokou  hladi-

nou spodní vody
- použití nižšího výsevu, v některých případech jen 3,5kg/
    ha, což je zcela nedostatečné
-  v  několika  případech  byl  porost  dokonce zlikvidován

nevhodným chemickým ošetřením proti plevelům již  při
vzcházení semen, což je zcela neopodstatněný zásah, kte-
rý  nikdy  nedoporučujeme  (ale  pěstitelé mají často své
osobité názory)

- pozdní sklizeň (po 2.polovině července), kdy začíná šťo-
vík znovu obrůstat, neboť dokončil svůj přirozený roční
vývoj  (což bývá zpravidla již v první dekádě  července)

- zpravidla opožděné ošetření porostů proti škůdcům
(např. mandelinka ředkvičková,  dřepčík – při vzcházení)

- neprovzdušnění  půdy s porostem šťovíku, který pak po
3 až 4 letech výrazně degraduje a směřuje k likvidaci. To
je bohužel  hlavní příčina mnoha současných  špatných
porostů, když nebyla půda za  celé 3 – 4 roky provzduš-
ňována. Bez  tohoto zásahu nelze dosáhnout pěkného a
dlouhodobějšího  porostu

Hlavní zásady správného zakládání a ošetřování porostů
šťovíku :
 -   pro pěstování šťovíku zcela vyloučit podmáčenou  půdu.
Šťovík má hluboký kořenový systém, který odumírá, jak
mile dosáhne do spodní vody a porost pak rychle hyne

- vyloučit rovněž nejrůznější deficitní půdy, kde většinou
nebyla nikdy dobrá sklizeň (např. půdy kontaminované
minulou činností, nebo přirozeně velmi neúrodné  půdy s
extrémně mělkou ornicí apod.)

- v chudších půdách je třeba při zakládání porostu zajistit
organické vyhnojení

- vzcházení  semen  je  podmíněno  půdní vlhkostí,  proto
v poslední době doporučujeme podzimní setí. I když osi-
vo nevzejde již na podzim, vzejde spolehlivě na jaře (což
umožňuje výrazná tolerance šťovíku vůči chladu), kdy je
záruka  vlhkosti  ze  zimní vláhy.  Porost se  také rychleji
zapojí, než při setí jarním. Zde ale záleží výslovně na prů-
běhu počasí.

- v našich podmínkách je  nutné zvýšit výsev osiva  ales-
poň na 8 kg/ha (autoři odrůdy doporučovali 5 kg/ha). Je
třeba, aby se vytvořilo více plodonosných lodyh, což lze
získat zajištěním hustšího porostu, tedy zvýšeným výse-
vem.

 -   půda s porostem šťovíku musí být pravidelně provzduš-
ňována. Již po první letní sklizni (ve druhém roce vegeta-
ce) je nutné porost prodiskovat. I když se některé rostli
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ny mírně poškodí, porost celkově výrazně zregeneruje
a v dalším roce se opět plně zapojí a zabrání se tak jeho
zaplevelení

Podrobné zásady pěstování krmného šťovíku pro ener-
getické účely má k dispozici každý pěstitel, ale je na něm, je-
li ochoten se jimi řídit. Nebrání proto nic tomu, aby se u nás
krmnému – energetickému šťovíku dobře dařilo, dostane-li
náležitou péči, tak jako jiné běžné zemědělské plodiny. Ne-
lze jej považovat za plevel, který poroste sám, bez jakého-
koliv ošetření, což si bohužel mnozí pěstitelé ještě dodnes
myslí.
V poslední době se objevuje zájem též o možnost sklizně

šťovíku krmného na zeleno. Původně byl totiž vyšlechtěn
jako  kvalitní  pícnina,  takže  jej  někteří  pěstitelé  začali
s úspěchem ke krmení používat. Vynikající krmná hodnota
je i předpokladem jeho využívání při výrobě bioplynu (např.
místo kukuřice), což se nám začíná v modelových testech
již potvrzovat. Výhodou sklizně zelené hmoty, která může
být již do poloviny května (s následným opakovaným ob-
růstáním), je i lepší možnost udržení jeho porostu bez větší-
ho zaplevelení. Při včasném posečení nestačí totiž plevel
dozrát a výrazněji se uplatnit.
Podmínky pro cílené pěstování energetických plodin
„Energetické“ rostliny je třeba rozdělit do několika sku-

pin, podle způsobu využití takto vypěstované biomasy. Pro
přímé vytápění budov se jedná o rostliny uvedené převáž-
ně v přední části tabulky, jak je již výše uvedeno. Mnohé
z těchto rostlin jsou méně známé, netradiční a proto je třeba
jim věnovat  náležitou  pozornost,  obdobně  jako  tomu  je
v případě rychle rostoucích dřevin. I když tyto zatím u nás
mají jen minimální praktický význam, neboť zaujímají jen
kolem 100 ha v celé ČR a to i přes intenzivní dlouholetou
propagaci. Naproti tomu skupina nedřevních rostlin zaují-
má nyní již více než 1700 ha. Rozsah osevních ploch se
výrazně zvýšil především v letošním roce 2007 a to až o 70
% oproti r. 2006. Je to dáno jen tím, že byly dotace (z MZe

ČR) zvýšeny z 2000 Kč/ha na 3000 Kč/ha. Způsob podpory
má tudíž jednoznačný vliv na ochotu pěstování těchto méně
tradičních plodin. Proto je rozhodující, aby tyto podpory
byly udrženy alespoň do té doby, než si zemědělci na tento
způsob  nepotravinářské  produkce  zvyknou.  Bohužel,
v poslední době se schyluje naopak ke zcela nepochopitel-
nému rozhodnutí, tyto národní dotace zrušit. Pokud k tomu
dojde, biomasy bude kritický nedostatek, neboť zemědělci
nebudou ochotni tyto energetické rostliny pěstovat. Cel-
ková dotace je přitom z hlediska celkových finančních ná-
kladů zcela zanedbatelná, neboť i při letošním zvýšení osev-
ních ploch nebylo vyčerpáno ani 5 mil. Kč pro celou ČR.
Podpora této produkce z fondů EU je zcela nedostačující,
zejména v porovnání s již zmíněnými druhy plodin, které
jsou navržené jako doplněk do seznamu energetických rost-
lin (viz uvedená tabulka). Je poněkud paradoxní, že by měla
být  dotace  stejně  vysoká  pro  skupinu  plodin  potřebnou
pro přímé spalování, jako např. pro ostatní traviny či jetelo-
viny. Podpora zatravňování je již tak neúměrně vysoká a
tato dodatečně navrhovaná dotace by tento nepoměr dále
výrazně prohlubovala. Proto by měly být uvedené skupiny
energetických rostlin odděleny a také odděleně podporo-
vány. Jiné řešení je zachování českých dotací (podle pro-
gramu 1.U) a pak lze poskytovat dotace z EU na všechny
rostliny pro energii, dokonce i bez použití uvedeného se-
znamu : prostě tak, že se poskytne dotace na jakoukoliv
rostlinu, bude-li využita pro jakýkoliv úsek fytoenergetiky
(tekutá paliva, bioplyn, pevná fytopaliva pro vytápění). Pro
přímé vytápění je zvýraznění podpory zcela nezbytné, jinak
nemůže být tento úsek fytoenergetiky náležitě zabezpečen.
Rovněž  je  nezbytné,  aby  se  za  biomasu  neprohlašovala
pouze tekutá dopravní biopaliva nebo nanejvýš bioplyn.
Vždyť úsek fytoenergetiky zabezpečující přímé vytápění
budov je jedním z nejdůležitějších a přitom investičně nej-
méně náročných a proto je třeba jej všestranně podporovat
a jeho význam náležitě odborné veřejnosti zdůrazňovat.

Anotace
Potřeba energetické biomasy stále vzrůstá, v souladu s rostoucí potřebou obnovitelných zdrojů energie. Podstatným zdro-
jem biomasy jsou cíleně pěstované rostliny, jejichž osevní plochy se začaly v poslední době rozšiřovat. Víceleté zkušenosti
s provozním pěstováním vybraných druhů „energetických“ rostlin, které jsou předmětem tohoto příspěvku, umožňují zdo-
konalovat pěstitelské technologie a tím i jejich širší uplatnění. Náhle vzniklý nedostatek obilí se ale stává jejich konkurentem.
Pro zajištění dostatku biomasy pro energii je proto nezbytná všeobecná podpora, jak pro pěstování, tak pomocí výkupních
cen biomasy, které musí odrážet nároky na tuto produkci.

Klíčová slova : biomasa, energetické plodiny, krmný šťovík, pěstitelská technologie, podpora biomasy
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VLIV VYBRANÉ TECHNOLOGIE SKLIZNĚ SLÁMY PRO SPALOVÁNÍ NA CELKOVOU
ENERGETICKOU BILANCI PĚSTOVÁNÍ OBILOVIN

INFLUENCE  CHOICED HARVEST  TECHNOLOGY  OF  A  STRAW  INTENDED  FOR COMBUSTION  AN TOTAL
ENERGY  INPUT

R. Pražan, V. Podpěra, L. Jílek
Anser, s.r.o. Praha

Abstract
Article deals with harvest and processing corn staw utilizable to combustion. By used harvest technology analyse resulting
effect in relation to total energy balance - growing, harvest and burn corn straw

Keywords: straw, energy input, transport, harvest, energy consumption, baler

Úvod
Podle Českého statistického úřadu se v roce 2006 sklidi-

lo 6 462 tisíc tun obilovin, to představuje zhruba produkci
6 200 tisíc tun slámy. Její využití se z výlučně zemědělské
sféry, kde se používá pro podestýlání hospodářských zví-
řat nebo se vrací jako redundantní materiál zaoráním zpět
do půdy, přesouvá stále více do oblasti energetiky a sta-
vebnictví. V energetické oblasti lze slámu využít jako přída-
vek při spalování v tepelných elektrárnách nebo kotelnách
v nezpracovaném stavu nebo v podobě pelet (briket), po-
případě lze spalovat celé balíky ve speciálních kotlích. Vel-
kým producentem slámy pro energetické účely je například
Dánsko, kde okolo 8000 farem dnes používá balíky stan-
dardní velikosti pro ústřední vytápění (390 tis. tun/rok), pro
generování elektrické energie (260 tis. tun/rok) a
v centralizovaných soustavách zásobování teplem (280 tis.
tun/rok) (Hoskinson, 2001). Vysoký obsah celulózy ve slá-
mě může být různými biotechnologiemi využit pro produkci
sacharidů, jako základu pro výrobu etanolu přidávaného
do automobilových benzínů. Ve stavebnictví se slámy vy-
užívá od výroby různých lisovaných desek, izolačních vrs-
tev stavebních konstrukcí až po nahrazení samotného zdi-
va.
Podle zpracovaných podkladů lze pro venkovské regio-

ny v ČR počítat s maximálně 2,5 mil. tun slámy využitelné
pro lokální spalování. V roce 2006 vyrobila Skupina ČEZ z
biomasy celkem 223 GWh elektrické energie, což předsta-
vuje v porovnání s rokem 2005 téměř dvojnásobný nárůst.
V rámci portfolia obnovitelných zdrojů Skupiny ČEZ jde o
druhý nejvýznamnější zdroj po vodních elektrárnách. Vstup-
ní energie na úpravu slámy pro spalování je nižší než u
lesního odpadu. Při spalování slámy v tepelné elektrárně
lze vyprodukovat 1 MWh za 50 USD, u lesního odpadu za
63,8 USD (Kumar, 2003). Využití slámy k mimozemědělské
produkci má, vzhledem k její nízké objemové hmotnosti a
vyšší  dopravní  náročnosti,  spíše  lokální  charakter.
S rostoucím zájmem o slámu z mimozemědělských oborů se
řešení její sklizně a dopravy na větší vzdálenosti stane klí-

čovým ekonomickým prvkem jejího využití.
Při výpočtu energetické bilance se veškeré vstupy (prá-

ce, paliv, osiv, hnojiv) a výstupy (výnos hlavního a vedlej-
šího produktu) vyjadřují v jednotkách energie. U biomasy
určené ke spalování se nejčastěji setkáváme s vyjádřením
bruttoenergie, tedy spalného tepla. Přímým zdrojem ener-
gie pro růst rostlin je sluneční záření. Energie vkládaná ve
formě pěstebních opatření nevstupuje přímo do procesu
fotosyntézy a slouží k regulaci pochodů uvnitř  systému.
Užívaným termínem je dodatková energie. U osevního po-
stupu  s konvenčním  systémem  hospodaření,  kdy  je
v osevním sledu zastoupeno 62,5 % obilovin a svým cha-
rakterem se nejvíce přibližuje prakticky užívaným osevním
postupům v ČR, jsou vstupy této dodatkové energie při-
bližně 35 GJ/ha (včetně organických hnojiv) (Hoskinson,
2002).

Použitý materiál a metody:
Pro svoje vlastnosti (nízká objemová hmotnost) je

v současné době jediným vhodným způsobem sklizně slá-
my využívané  ke  spalování  lisování  do  balíků. Zvýšení
objemové hmotnosti velkoobjemových materiálů je výhod-
né pro další manipulaci, dopravu a skladování. Pro zpraco-
vání slámy lisováním jsou využívány dva základní typy
lisů  –  lisy  na  válcové  a  lisy  na  hranolové  balíky.
Z ekonomického hlediska je limitující faktor vzdálenost mezi
polem a logistickým skladem odběratele, proto se jeví vhod-
né zvolit vysokotlaký lis, který je schopen slámu slisovat
na objemovou hmotnost nad 100 kg/m3 (Roh, 2004). Sběrací
lisy umožňují zpracovávaný objemový materiál před vlast-
ním lisováním pořezat. Při sklizni slámy pro nezemědělské
účely není řezání slámy nezbytné, v mnoha případech by
zvýšilo energetickou náročnost pracovní operace a proto
není se zkracováním materiálu řezáním v tomto případě po-
čítáno.
Lis na válcové balíky:
- minimální požadovaný výkon na vývodovém hřídeli trak

toru 75 kW
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- šířka sběracího ústrojí 2,00 -2,40 m.
- rozměry balíku: šířka 1,20 m a průměr nastavitelný v roz-
sahu od 0,90 m do 1,80 m. (Břečka, 2001)

Lis na velké hranolové balíky:
- minimální požadovaný výkon na vývodovém hřídeli trak-

toru 105 kW
- šířka sběracího ústrojí 2,00 -2,40 m.
- rozměry balíku: šířka 1,2 m, výška 0,7 m, délka je nastavi-
telná v rozsahu od 1,2 do 2,5 m (Břečka, 2001)

Pro srovnání energetické náročnosti na slisování slámy u
obou typů lisů bylo měřeno a zjišťováno:
- točivý moment na vývodovém hřídeli traktoru při chodu

naprázdno,
- točivý  moment  potřebný  pro  lisování  bez  řezání pro 4
různé výkonnosti stroje,

- otáčky vývodového  hřídele,
- časový snímek jednotlivých fází pracovní operace,
- vzdálenost potřebná pro sebrání materiálu pro jeden ba-

lík,
- hmotnost jednotlivých balíků,
- hmotnost stroje,
- měrný tlak na pevnou a měkkou podložku.
Sklízena byla ovesná sláma o průměrné vlhkosti 2,6 %,

průměrný výnos slámy byl 2 t/ha. Řádky byly vytvořeny
sklízecí mlátičkou o záběru 6 metrů. Vysoké sušině slámy
odpovídala i hmotnost materiálu na řádku 0,95 kg/m2. Sklí-
zené řádky byly na rovině s maximálním podélným sklonem
do 2 stupňů.
Pro porovnání energetické náročnosti lisování hranolo-

vých a válcových balíků byl měřen točivý moment a otáčky
vývodového hřídele při lisování. Dále byla změřena ujetá
vzdálenost, doba lisování a hmotnosti jednotlivých balíků.
Točivý moment na vývodovém hřídeli                  byl měřen
snímačem točivého momentu. Příkon (Pvh) odebíraný stro-
jem  na  vývodovém  hřídeli  traktoru  byl  vypočten  podle
vzorce

)( vhM

310
30

 vhvhvh nMP  ][kW

kde:
Mvh - točivý moment [Nm]
nvh - otáčky vývodového hřídele[min

-1]

Pro zhodnocení celkové energetické náročnosti obou stro-
jů  byl  teoretickým výpočtem  stanoven  potřebný  tahový
výkon (Pt)

310
6,3

1  ptt vFP ][kW

kde: Ft – tahová síla [N]
     - pracovní rychlost stroje [km.h-1]pv

cos fmgFt ][N

][kgkde: m - hmotnost stroje (lisu)

f - součinitel odporu valení   ][  (pro strniště

        zvolena hodnota f =0,08) (Podpěra, 2003)
 - sklon pozemku ][
g – tíhové zrychlení (9,81) [m.s-2]

Celkový pracovní příkon (Pc) je dán vztahem

vhtc PPP  ][kW

Při zanedbání příkonu hydraulické soustavy je měrná spo-
třeba energie w

)6,3/(  qPw c [kWh.t-1]

kde    q - průchodnost materiálu sběracím ústrojím [kg.s-1]

Pro zjišťování měrného tlaku pneumatik na podložku bylo
použita metodika daná ČSN 30 0523, respektive ČSN 63 15
54.

Výsledky měření
Při zkouškách byl u lisu na válcové balíky rozměr balíku

nastaven na průměr 1,8 m. Při šířce lisovací komory 1,2 m
byl dosažen průměrný objem balíku 2,99 m3 a objemová
hmotnost slisované slámy 110 kg/m3. U hranolových balí-
ků byla zvolena délka balíku 2,3 m a při konstantní šířce 1,2
m a výšce 0,7 m lisovací komory byl průměrný objem balíku
1,93 m3 a objemová hmotnost slisované slámy 147 kg/m3 .
Naměřené hodnoty jsou uvedeny v       tab. I.

Tab. 1. - Průměrné rozměry a hmotnosti balíků

  Jednotky Válcový 
balík 

Hranolový 
balík 

Hmotnost balíku  (kg) 328 303 
Rozměry 
balíku 

Průměr/ 
délka 

(mm) 1780 2300 

  Šířka  (mm) 1200 1200 
  Výška (mm)   750 
Objem balíku m3 2,99 2,07 
Objemová hmotnost 
slisované slámy 

kg/m3 110 147 

 
Vyšší příkon potřebný k pohonu lisu na hranolové balí-

ky je opodstatněný vyšší dosaženou objemovou hmotností
materiálu v balíku (O obr. 1).

 ∆ 
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Obr. 1 - Závislost příkonu na vývodovém hřídeli potřebného pro pohon lisu na válcové balíky a lisu na
hranolové balíky v (kW) na průchodnosti materiálu (kg/s)

Obr. 2 - Závislost potřebného tahového výkonu [kW] na pracovní rychlosti lisu [km/hod]

Výkonnost obou typů lisů v hektarech za hodinu je ovliv-
něna průchodností a způsobem práce. Lis na hranolové
balíky pracuje kontinuálně, lis na válcové balíky musí po
naplnění lisovací komory zastavit, obalit balík fixačním ma-
teriálem a vypustit jej z lisovací komory. Tato činnost trva-
la průměrně 30 sekund. V případě, že by bylo třeba volit
vhodné místo pro vypouštění balíku, například na svahu,
se tento čas ještě podle složitosti manévru prodlouží.

Celkově robustnější konstrukce lisu na hranolové balíky
a způsob práce stroje, kdy jsou v lisu až 3 balíky současně,
vede k vyššímu potřebnému výkonu k tažení stroje. Závis-
lost  potřebného  tahového  výkonu pro  nulový  sklon  po-
zemku na pracovní rychlosti je pro oba lisy uvedena na (O
obr. 2.
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Stroj Kolo Hmotnost 
připadající 

na kolo 

Huštění 
pneumatiky

So - 
plocha 
celého  
otisku

Sd - 
plocha 
otisku 

desénu

Plnost 
otisku

Tlak v 
ploše 
styku 

desénu ps

Tlak v 
ploše 

otisku po

- - kg kPa cm2 cm2 % kPa kPa
levé 1420 180 810 507 62,4 280,1 175,3

pravé 1320 180 832 523 62,8 252,4 158,7
levé 3920 180 1964 1223 62,3 320,5 199,6

pravé 3700 190 2030 1311 64,6 282,2 182,3

lis na válcové balíky

lis na hranolové balíky

Tab. II - Měření a výpočet měrných tlaků pneumatik na podložku

Tab. 2. - Měření a výpočet měrných tlaků pneumatik na podložku

y = -6,2861Ln(x) + 7,5376
R2 = 0,9795

y = -3,6959Ln(x) + 7,576
R2 = 0,9448
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Obr. 3 - Závislost měrné spotřeby energie (kWh/t) na průchodnosti (kg/s) u lisu na válcové balíky a u lisu
na hranolové balíky

Celková hmotnost připadající na nápravu stroje, respek-
tive na jednotlivá pojezdová kola, neovlivňuje pouze taho-
vý výkon, ale i měrný tlak pneumatik na podložku. Těžší lis
na hranolové balíky byl vybaven flotačními pneumatikami
Vredestein 700/45 – 22,5, 12 PR a při zatížení na nápravu
7620 kg byl měrný tlak na měkkou podložku (půdu) 190 kPa.
V případě zatížení lisu materiálem těsně před vypuštěním
balíku na pozemek dosahoval měrný tlak hodnot až 200
kPa. U lisu na válcové balíky byly použity pneumatiky Trel-
leborg AW 305 480/45 – 17. Měrný tlak na půdu s balíkem
v lisovací komoře dosáhl při daném huštění maximálně 188
kPa. Výsledky měření jsou uvedeny v    tab. II. ∆ 
Změna průchodnosti materiálu, která byla simulována

změnou pojezdové rychlosti, ovlivňuje měrnou spotřebu
energie. Průběh této změny dokumentuje Ř obr 3. Při uva-
žované průchodnosti slámy sběracím ústrojím 1,8 kg/s je
měrná spotřeba energie lisu na válcové balíky 4 kWh/t a u
lisu na velké hranolové balíky je 5,5 kWh/t zpracované slá-

my. Potřebná energie lisu na kruhové balíky pak pro sklizeň
1 ha slámy činí přibližně 8 kWh (28,8 MJ) a u lisu na velké
hranolové balíky 11 kWh (39,6MJ).

Výsledná pracovní operace lisování slámy se tedy podílí
okolo 0,1 % na celkové dodatkové energii pro pěstování
obilovin s konvenčním systémem hospodaření

Diskuse a závěr:
Celková energetická náročnost lisu na hranolové balíky

je při lisování slámy bez řezání v průměru o 8 kW vyšší
oproti lisu na válcové balíky. Za tuto „cenu“ se získá o 16 %
vyšší výkonnost a o 25 % větší objemová hmotnost balíků.
Spalné teplo slámy je 14,4 GJ/t. Slisováním jedné tuny slá-
my lisem na válcové balíky se spotřebuje 0,1 % a lisem na
hranolové balíky 0,14 % z celkového spalného tepla slámy.
Výhodou sklizně slámy lisy na hranolové balíky spočívá

v lepším využití dopravních prostředků. Délku balíku lze
nastavit libovolně až na hodnotu 2500 mm a tak plně využít
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šířku ložné plochy dopravního prostředku. V modelovém
příkladě traktorové dopravy v rámci zemědělského podni-
ku při využití valníkového přívěsu s ložnou plochou o roz-
měrech 4,9 x 2,4 m a užitečnou hmotností 5 t a parametrech
balíků, tak jak byly naměřeny, lze přepravit 10 válcovitých
balíků o celkové hmotnosti 3,75 t nebo 16 hranolovitých
balíků o celkové hmotnosti 5 t. Využití ložné plochy, re-
spektive užitečné hmotnosti přívěsu je v tomto případě u
hranolovitých balíků o 33 % vyšší. Ještě výhodnější je pro
místní přepravu využít speciální sběrací a stohovací návě-
sy. Využití dopravních prostředků závisí na agrofyzikálních
vlastnostech sklízeného materiálu, obecně však lze konsta-
tovat, že hranolový tvar je z hlediska dopravy výhodnější.

Poznámka
Tento příspěvek vznikl v rámci řešení projektu QF 4080 „Vý-
voj energeticky méně náročných technologií rostlinné vý-
roby“
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LINKA NA VÝROBU TOPNÝCH PELET ZE SLÁMY
TECHNOLOGICAL  LINE  FOR  THE  PRODUCTION  OF  STRAW  PELLETS

A. Rybová1),M. Knotek1),P. Hutla2)
1) ATEA PRAHA s.r.o.,

 2) Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i. Praha

Abstract
New methods of biomass renewable resources exploitation attract increasingly more attention as result of constant rise of
fossil fuel prices. Biomass fuel in the form of pellets is heat efficient, stable at storage and environmentally friendly. Current
market is being supplied with small pellets, pellets, and briquettes that are produced from wood materials (bark, saw-dust,
wood-chips). However, from the perspective of source material for production of pellets, colza and wheat straw is becoming
economically preferred alternative. This paper deals with research, development and results in this area of interests, that are
being conducted in a cooperation of ATEA PRAHA Ltd and Research institute of Agricultural Engineering in Praha-Ruzyně.
The paper describes the whole process of source material (straw) acquisition, its storage, conditions for exploitation, and
complete production process on the pellets technology line LSP 1800. Further it describes main parameters required for
quality straw pellets, as well as basic characteristics of the fuel itself.

Keywords: fuel pellets, biofuels, straw, wheat straw, colza straw, pellets productions, bioenergy

Úvod
Celosvětové zásoby fosilních paliv pomalu ubývají, což

má za následek neustálé zvyšování cen energie. Proto se
do popředí zájmu ve vyspělých zemích dostávají takové
druhy paliv, které přinášejí oproti tradičním zdrojům ener-
gie ekonomicky i ekologicky výhodnější alternativu. Jed-
ním ze způsobů získávání energie je využití biomasy, tzn.
zbytkového  nebo  záměrně  vypěstovaného  rostlinného
materiálu. Ten může být lisováním zpracován do formy pe-
letek, pelet nebo briket. Vhodná vstupní surovina pro vý-
robu pelet je dřevní hmota (piliny, hobliny, kůra, štěpka,
dřevní zbytky z prořezávek lesů), sláma obilnin, řepková
sláma, kukuřice atd. Paliva vyrobená z biomasy mimo jiné
nevykazují negativní dopad na životní prostředí, jako je
tomu při spalování uhlí a plynu.
Vzhledem k přijetí „Státní energetické koncepce České

republiky“, která byla schválena 10. 3. 2004 a ve které byl
stanoven cíl do roku 2010 dosáhnout 8% podílu obnovitel-
ných zdrojů na celkové hrubé spotřebě elektřiny, je zřejmé,
že poptávka po biopalivech poroste.

Topné pelety je možné z hlediska vstupní suroviny roz-
dělit na pelety vyrobené z dřevní hmoty a pelety vyrobené
z jiného rostlinného materiálu. Z pohledu ekonomiky je
výroba dřevních pelet nákladnější, protože je nutné materi-
ál před použitím ponechat vyschnout, nebo na začátek vý-
robního procesu zařadit sušičku. Dřevní pelety jsou oblí-
beným topným materiálem, oproti peletám vyrobeným z jiné
rostlinné biomasy je však jejich cena až o 1/3 vyšší. Jako
další výrobní materiál se tedy nabízí sláma, která, pokud
není využita jako podestýlka pro hospodářská zvířata, se
běžně po sklizni zaorává.

Kvalita topných pelet je dána jejich parametry, které jsou
určeny např. technickými normami (1). Mezi důležité para-

metry se řadí zejména odrol (dostatečná mechanická pev-
nost, aby se pelety při přepravě a manipulaci nepoškodily,
což je podmíněno mírou stlačení), dále výhřevnost a husto-
ta (kvalitní peleta při vhození do vody klesne ke dnu), nízký
obsah popele, obsah vody, zastoupení prvků (zejména du-
síku, síry, chlóru - v povoleném množství).
Pelety nacházejí své využití jak u maloodběratelů, tedy v

rodinných domech, bytech, dílnách, tak i ve větších provo-
zech jako jsou teplárny a další zařízení. Použití automatizo-
vaného kotle na pelety je pohodlný, úsporný a ekologický
způsob topení, při kterém se může uživatel předzásobit eko-
logickým palivem a není nutné se o kotel po dobu dostateč-
né zásoby paliva starat.

Zadání
Ve spolupráci firmy ATEA PRAHA s.r.o. a Výzkumného

ústavu zemědělské techniky v.v.i. byla vyvíjena technolo-
gie výroby topných pelet ze stébelnatých materiálů, které
by bylo možno významně uplatnit na trhu ČR a okolních
států.  Použité  rostlinné materiály  musí  být  k dispozici
v dostatečném množství, aby produkce pelet mohla čás-
tečně nahradit dřevní pelety, pro jejichž výrobu se stává
limitujícím faktorem omezená dostupnost dřevěných pilin.
Požadavkem je rovněž nízký obsah vody při sklizni, tzn.
vyloučení  sušicího procesu v technologické operaci. Ta-
kovýmito materiály jsou prakticky pouze slamnaté zbytky
obilovin a řepky.
Zásadní otázkou při řešení a vývoji technologie byl pro-

blém dostatečné soudržnosti pelet ze slamnatých materiá-
lů. Mimoto byly řešeny  i další související technologické
problémy, které jsou specifické při granulování slámy a
obdobných rostlinných materiálů.
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Výsledky
Topné pelety, jejichž technologie výroby je výsledkem

řešení, jsou vyráběny z pšeničné nebo řepkové slámy pod
obchodním označením Granofyt. Jejich složení a princip
výroby jsou předmětem průmyslové ochrany (2). Vzhled
pelet z pšeničné slámy je uveden na obr. 2.

Pro výrobu pelet byla vyvinuta speciální výrobní linka
s označením LSP 1800. Skládá se ze dvou částí, stacionární,
která zpracovává kvadratické balíky slámy o rozměrech
120x70x240 cm do finálních pelet a mobilní, která řeší sběr,
sbalení a svoz slámy po kombajnové sklizni.  Složení a prin-
cipy tohoto zařízení jsou rovněž předmětem průmyslové
ochrany (3).

Obr. 1. Odvoz slámy z pole

Proces peletizace slámy se skládá z několika dílčích kro-
ků. Prvním je slisování slámy na poli.  Sláma zůstává po
sklizni ležet na řádcích, kde je posbírána a slisována lisem
do hranatých balíků. Balík váží cca 300 kg, kulatý cca 250
kg. Z pole je možné balíky odvézt a skladovat je v krytém
stohu,  nebo  je  převézt,  sestohovat  a  ponechat  přikryté
plachtou přímo na poli. Transport hranatých balíků na krát-
kou vzdálenost je zřejmý z obr. 1. V každém případě je ne-
zbytné slámu uchránit před deštěm. Vlhkost slámy na po-
čátku peletizace by neměla překročit 14% hranici. Hranaté
balíky mají lepší strukturu slisování než kulaté, ovšem lis na
hranaté balíky má vyšší pořizovací cenu.
Optimální roční objem zpracovávané slámy pro linku činí

5 000 tun, což odpovídá plodinám jako jsou řepka a pšenice
pěstovaným na ploše přibližně 2 000 ha. Stávající výkupní
cena slámy (nechané na řádcích) se pohybuje okolo 300
Kč/t.
LSP 1800 – linka na výrobu pelet ze slámy
Linka na výrobu slaměných pelet LSP 1800 se dělí na

část mobilní a část stacionární.
Mobilní část zahrnuje stroje potřebné ke slisování a od-

vozu slámy z pole. Jsou to: vysokotlaký lis na obří balíky
tažený traktorem, a automatický sběrací vůz na svoz, pře-
pravu a stohování balíků, rovněž tažený traktorem nebo
tahačem.
Stacionární část linky se skládá z těchto částí a strojů:

dopravník balíků slámy vedoucí k centrální jednotce pro
úpravu slámy, která zahrnuje rozdružovadlo balíků a drtič
slámy. Rozdružovadlo balík slámy rozebere a stébla rozřeže

na kratší části, drtič slámy (jinak kladívkový mlýn) pak vy-
tváří frakci o délce cca 1-3 cm. Rozdrcený materiál dále pu-
tuje šnekovými dopravníky spojujícími jednotlivé stroje.
K další výbavě patří vyvíječ páry, který materiál navlhčí a
konečně granulátor s matricí - srdce celé linky, ve kterém je
napařená sláma slisována do formy pelet. Matrice je vý-
měnná, průměr otvorů určuje velikost pelet. Horké pelety
se dále chladí v chladícím dopravníku po dobu přibližně 10
minut. Korečkový dopravník přemístí pelety do zásobníku,
ve kterém jsou skladovány před zabalením. Pomocí baličky
jsou pelety baleny do 15kg pytlů nebo jsou na rámu napl-
něny do balení typu big-bag (cca 1 t).
Pro instalaci a provoz linky je zapotřebí hala o optimál-

ních rozměrech 15x60x6 m, s vnitřním prostorem minimálně
15x6 m, vnější prostor 15x4 m s přístřeškem. Dále přívod
vody a instalovaný příkon 140 kW. Plocha pro manipulaci s
balíky musí být minimálně 15x30 m. Počet pracovníků na
směnu jsou tři, včetně nakladače balíků. Skladové prostory
by měly poskytnout  dostatečnou kapacitu  pro uložení  1
000 až 2 000 tun pelet. Hodinový výkon peletizační linky
LSP 1800 se pohybuje v rozmezí 1 500 až 1 800 kg, měsíční
výkon při nepřetržitém provozu je 1 000 tun pelet.

Obr. 2. Pelety Granofyt

Pelety Granofyt
Pelety Granofyt mají v průměru 6-20 mm, na délku 30-70

mm. Ve stádiu přípravy uvedení na trh jsou pelety s rozmě-
ry o průměru 25 mm a délce 100 mm, které jsou vhodné pro
použití v krbových kamnech.
Dalším velmi důležitým parametrem je teplota spékání

popele, která, v případě že je příliš nízká, způsobuje tvorbu
slinutých usazenin na roštech ve spalovacích zařízeních. V
tomto ohledu vykazují pelety z řepkové slámy lepší vlast-
nosti než pelety ze slámy pšeničné. Lepších spalných vlast-
ností pšeničných pelet lze dosáhnout použitím aditiv, která
je možné kombinovat s různorodým zlepšujícím materiálem
přidaným do lisovacích směsí. Tímto materiálem mohou být
například kaly z čištění ovoce a zeleniny, otruby, piliny, čer-
nouhelné kaly, bentonit atd. V jiných případech se při výro-
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bě používá různých kombinací rostlinných materiálů (slá-
ma, šťovík, chrastice, konopné pazdeří).

Výhody používání pelet jako paliva jsou tedy jejich eko-
logický aspekt, snadná skladovatelnost a přeprava a cena
příznivá pro uživatele.

Obsah popele u pelet Granofyt nedosahuje po spálení
více než 6 %. Popel je následně využitelný jako kvalitní
minerální hnojivo, čímž se do půdy vrací dusík a další prvky
důležité pro výživu rostlin. Obsah CO2 je neutrální, stopy S
jsou do 0,1 %.

Závěr
Pšeničná  a  řepková  sláma našla  nové  využití na  trhu

s biopalivy a lze očekávat, že její spotřeba za tímto účelem
stále poroste.Topné pelety z těchto biomateriálů byly úspěš-
ně vyzkoušeny v kotlích na pelety značek Verner, Viadrus a
Licotherm.
V roce 2006 bylo Asociací inovačního podnikání České

republiky  po  dlouhodobé  a  úspěšné  spolupráci  uděleno
VÚZT a firmě ATEA PRAHA s.r.o. čestné uznání v rámci
soutěže o Cenu inovace roku 2006 za Topné pelety na bázi
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Anotace
Jako  důsledek  neustálého zvyšování  cen  fosilních  paliv  se do  popředí  zájmu dostávají  nové způsoby  využití  energie
z obnovitelných zdrojů – z biomasy. Paliva z biomasy ve formě pelet jsou výhřevná, dobře skladovatelná a ekologicky
šetrná. Na trhu jsou známé peletky, pelety a brikety zejména z dřevní hmoty (kůra, piliny, hobliny, štěpka). Ekonomicky
výhodnější alternativou z hlediska vstupní suroviny pro výrobu pelet se stává řepková a pšeničná sláma. Příspěvek pojed-
nává o výzkumu, vývoji a výsledcích v této oblasti, které jsou prováděny ve spolupráci pracovníků firmy ATEA PRAHA
s.r.o. a Výzkumného ústavu zemědělské techniky, Praha – Ruzyně. Příspěvek popisuje proces získávání vstupní suroviny
(slámy), její následné skladování, podmínky nutné pro využití a celý výrobní proces vzniku pelet na technologické peletizač-
ní lince LSP 1800. Dále jsou popsány parametry, které mají kvalitní slaměné pelety splňovat a základní vlastnosti tohoto
paliva.
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METODY ÚPRAVY BIOPLYNU NA KVALITU ZEMNÍHO PLYNU
METHODS OF BIOGAS TREATMENT ONTO NATURAL GAS QUALITY

V. Sladký
Výzkumný ústav zemědělské techniky v.v.i.,Praha

Abstract
In the most biogas plants using biogas in co-generation devices occur losses up to two thirds energy contained. This is
caused by the fact that within a major part of the year, the inevitably generated heat is unused. The biogas treatment focused
to carbon dioxide removal will allow its application in form of transport fuel and as a heating gas within the natural gas grid
system. To increase methane content over 98 % the various methods of pressure water washing device, membrane separa-
tors, adsorption and absorption, freezing etc. are being used. The above technologies have a positive effect on whole
economics of the biogas plants.

Keywords: biogas, burden separation methods, water pressure washing device, membrane separator, adsorption, absorp-
tion, cooling, filtration, examples of use.

Úvod
Ve Švédsku  a Švýcarsku  je v provozu  několik desítek

bioplynových stanic u čistíren odpadních vod s přiřazeným
zařízením pro zušlechťování bioplynu tím, že je z něho od-
straňován balastní kysličník uhličitý a další nežádoucí pří-
měsi. Plyn s obsahem vyšším než 97 % metanu je kompri-
mován a využíván k pohonu více než 10 000 nákladních
automobilů a autobusů spolu s normálním zemním plynem
nebo je vháněn do sítě zemního plynu. Ekonomicky vychá-
zejí úpravy surového bioplynu na kvalitu zemního plynu už
dnes vzhledem k současným cenám motorové nafty a zem-
ního plynu dobře, nehledě na využívání různých dotací a
osvobození od DPH. Skládkový plyn s ohledem na obsah
H2S se upravuje vyjímečně v jednom případě. U zeměděl-
ských  bioplynových  stanic  se  uplatnění  a  vyhodnocení
těchto zušlechťujících metod teprve připravuje.
VÚZT navazuje na své výzkumy uplatnění zemního ply-

nu  pro  pohon  nákladních  automobilů  a  traktorů
v zemědělství, provozní zkušenosti magistrátu města Tepli-
ce z osmdesátých let minulého století a současné zkuše-
nosti některých evropských států a metodicky připravuje
novou etapu výzkumu biopaliv zapadající do kategorie vý-
voje pohonných hmot druhé generace.

Metody
Úpravy bioplynu na pohonnou látku pro automobily

Aby se mohl bioplyn používat jako pohonná látka pro
automobily, musí být náležitě upraven tak, aby bylo dosa-
ženo standardní, vysoké kvality a výhřevnosti (což se ve
stejné míře u stacionárních motorů při výrobě elektřiny u
kogeneračních jednotek nepožaduje). Úprava je nákladněj-
ší než prostá filtrace a odvodnění bioplynu při jeho použití
pro výrobu tepla při prostém spalování, nebo elektřiny v
kogenerační stanici. Kvalitu zajišťuje švédská norma SS 15

54 38 stanovením standardu, který pevně vymezuje maxi-
mální a minimální hodnoty základních složek upraveného
bioplynu.

Ve Švédsku je celkem v provozu už 30 úpraven bioplynu.
Všechny pomocí fyzikálních, fyzikálně-chemických nebo
membránových dělících technologií odstraňují ze surové-
ho bioplynu kysličník uhličitý (CO2) , jehož je v něm 25 až
40 %.t Dusík (N) by se měl odstraňovat jen ze skládkového
plynu v množství až 15 % . Sirovodík (H2S) se odstraňuje
z bioplynu vyrobeného z exkrementů zvířat nebo jatečných
odpadů pro jeho toxicitu a korosivní účinky. Kromě toho
při jeho spálení vzniká kysličník siřičitý, opět jedovatý plyn
se silnými korosivními účinky. Dále se odstraňuje voda a
pevné částice, které bioplyn jako pohonnou látku znehod-
nocují.
Pro rozvoj používání bioplynu v dopravě v Evropě bude

tak nezbytné vypracovat jednotné kvalitativní standardy.
V zajištění vysoké kvality této pohonné látky hraje důleži-
tou roli vedle vhodné technologie úpravy i kvalita surové-
ho, vyráběného bioplynu. Při vysokém obsahu metanu v
bioplynu (přes 60 %) není ve Švédsku problém dosáhnout
u motorového paliva obsahu až 97 % metanu.
Odstraňování CO2 představuje v procesu úpravy bioply-

nu nejnákladnější operaci. K dispozici  jsou různé dělící
metody, s různou účinností a nákladovostí, které zahrnují i
odstraňování H2S i vody. Nejpoužívanější „dělící“ metodou
bioplynu je zatím tlaková vodní „vypírka“.

Metoda tlakové vodní vypírky
Ve Švédsku pracuje v současnosti dvacet tlakových vod-

ních vypírek CO2 z bioplynu se o adsorpční metodou, při
které se molekuly CO2 váží na molekuly vody. V reagenční
tlakové komoře s pracovním tlakem 8 až 10 bar a teplotou 20
- 250 C postupují obě media proti sobě. Vlivem navozeného
tlaku se různě mění parciální tlak jednotlivých plynů a CO2
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se zachycuje ve vodě. Pro dosažení co nejvyššího obsahu
metanu v „hnacím“ plynu je tato technologie dvoustupňo-
vá. Voda však obsahuje kromě CO2 i 4 až 10 % CH4 .Po
poklesu tlaku se zbytek metanu uvolňuje a ztráty metanu
jsou minimální.
V systému s uzavřeným oběhem čerstvé vody se zařazu-

je ještě jeden stupeň, desorpční kolona, ve které se po cel-
kovém poklesu tlaku uvolňuje i všechen zachycený CO2 a
vodu je možno znovu použít .Běžně se v rámci čistírny od-
padních vod se desorpční kolona nevyužívá a k jímání CO2
se používá vyčištěná voda z čistírny, která se i se zachyce-
ným CO2 vypouští  do vodoteče. Úprava bioplynu  je  tak
levnější.

Pokud je podíl síry v surovém bioplynu nižší než 300 ppm/
Nm3, nepředstavuje to žádný problém, odsiřovací zařízení
se ve vodní propírce nepoužívá, nad tuto hodnotu je ne-
zbytné. V bioplynu upraveného touto metodou je asi 97 %
metanu.

Obr. 1 Schéma zařízení tlakové protiproudé vodní vypírky
bioplynu  s desorpcí  vody.  (Při  použití  vyčištěné  vody  z
ČOV se desorpční zařízení nepoužívá.)

Metoda tlakových změn (PSA – Pressure Swing Adsorpti-
on)
Druhou  nejčastější  metodou  odstraňování  CO2

z bioplynu, kterou používá ve Švédsku osm stanic, je meto-
da střídání  tlaků. Při tom se surový bioplyn musí nutně
nejprve odsířit a potom se v adsorpční koloně stlačí na 8 –
10 barů. CO2 se v koloně pod tímto tlakem váže na molekuly
aktivního uhlí nebo na adsorpční „síta“ vyrobená na bázi
aktivního uhlí. Jakmile je adsorpční materiál v jedné komoře
nasycen,  přesouvá  se  operace  do  kolony  následující  při
dodržení pracovního tlaku. V první komoře se po uvolnění
tlaku  uvolňuje  z adsorpčního materiálu  CO2 a dochází
k potřebné regeneraci. Pro zajištění plynulého provozu a
dostatku  k regeneraci  potřebného  času  se  zpravidla
v úpravně používají čtyři kolony.

Obr. 2 Schéma zařízení pro úpravu bioplynu s využitím metody tlakových změn pro vysoké výkony.

Metoda nízkotlaké absorpce LP Coaab-Systém (Low Pres-
sure CO2 Absorption)
Podobně jako je tomu u metody mokré vypírky postupují

při  této metodě v absorpční koloně proti sobě absorpční
materiál a surový bioplyn. Zde se však jedná, na rozdíl od
první metody fyzikálního vázání CO2 na vodu v propírce, o
čistě chemickou reakci. Absorpční kapalinou je zde speciál-
ní dusíkatá sloučenina s obchodním názvem „COAAB“.
Skoro čistý metan odchází z kolony nahoře, musí pak být
poněkud stlačen, zbaven vody (vysušen) a většinou odo-
rizován. Kapalina COAAB se pak regeneruje zahřátím. Zís-
kaný, velmi čistý CO2 se buď vypouští do okolního ovzdu-
ší, nebo se přivádí do skleníků (na podporu asimilace), nebo
se využívá průmyslově dál. Protože se touto metodou CO2
odděluje z bioplynu za normálního tlaku je tato metoda ener-
geticky méně náročná, než tlaková vodní propírka nebo
metoda změny tlakových změn, ale pro regeneraci absorpč-
ní kapaliny je zapotřebí určitého množství tepla.
Vymrazování kysličníku uhličitého
Výrazně rozdílná teplota tuhnutí CO2 a CH4 vytváří teore-

tické předpoklady pro vývoj technologie úpravy surového
bioplyn tímto způsobem. VÚZT ke zkouškám a vývoji tech-
nologie připravuje podrobnou metodiku.
Nákladovost úpravy bioplynu.

Zatím jsou údaje o nákladech upravit bioplyn na pohon-
nou hmotu známy pouze ze Švédska. U zařízení s ročním
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objemem výroby v hodnotě 20 GWh činí kolem 0,1 SEK/
kWh (0,35 Kč/kWh) a to včetně odpisů investic, oprav,
údržby a mezd. 1 Nm3 metanu z bioplynu má výhřevnost
cca 10 kWh, jeho výroba stojí 1 SEK/Nm3 tj. asi 3,5 Kč/Nm3

 Většina švédských úpraven bioplynu využívá svůj zhod-
nocený bioplyn bezprostředně pro svá vozidla. Ve čtyřech
městech se upravený bioplyn vhání do sítě rozvodu zemní-
ho plynu. Musí mít proto naprosto stejné vlastnosti jako
při používání zemního plynu jako pohonné látky, jen u ob-
sahu vody nejsou kriteria tak přísná. V současné době do-
stává totiž Švédsko přes Dánsko ze Severního moře velká
množství kvalitního zemního plynu s vysokou výhřevnos-
tí  dík vysokému obsahu  uhlovodíků. Aby měl  upravený
bioplyn vháněný do sítě zemního plynu stejnou výhřev-
nost, obohacuje se malými přídavky propanu.
Vhánění upraveného bioplynu do sítě zemního plynu má

dvě odlišné výhody. Za prvé, je získáván nový okruh trva-
lých odběratelů a za druhé, v bioplynové stanici vyrobený
bioplyn je plně využit a nemusí se, jako je tomu někdy u
kogeneračních stanic,( když není odbyt  tepla), přebytek
plynu „mařit“ spalováním ve venkovních hořácích, nehle-
dě na časté „maření“ nadbytečného tepla vůbec, zejména
v létě.

Tankovací stanice bioplynu pro automobily
V současné  době  funguje ve Švédsku  70  „plynových“

tankovacích stanic. K nim se upravený bioplyn dopravuje
buď plynovým potrubím se zemním plynem, do kterého se
přimíchává,  nebo  20  stanicím  se  dodává  stlačen
v plynových  ocelových  „bombách“  nákladními  auty
v přepravních kontejnerech. Tak tomu je např. ve Stockhol-
mu, kde tankovací stanice nejsou napojeny na rozvodnou
síť zemního plynu.

Bioplyn jako pohonná látka byl zaveden do provozu na
základě iniciativy obcí, provozující čistírny odpadních vod.
Investovaly nejen do výstavby bioplynových stanic, ale
také do úpraven bioplynu Obce mají také větší šance vyu-
žívat upravený bioplyn v komunální dopravě. Nyní se o
problematiku začaly zajímat i soukromé firmy s očekáváním
dosažení určitého zisku podnikáním i v této oblasti a to
v budování a provozu tankovacích stanic a prodeji tohoto
paliva vůbec. Švédská veřejnost velmi důvěřuje plynným
motorovým palivům, jako je metan, zemní plyn a upravený
bioplyn. Švédský plynárenský svaz si vytkl velmi ambici-
ózní cíl: uvést do roku 2010 do provozu 500 plynových
tankovacích stanic a 70 000 automobilů jezdících na plynná
paliva.
Zkušenosti v Evropě
V Evropě se úpravy bioplynu na kvalitu zemního plynu

provádějí určitě ve čtyřech zemích, a to ve Švédsku, Švý-
carsku, Holandsku a ve Francii. Ve Švédsku, Švýcarsku a
v Holandsku se uskutečňuje i vhánění bioplynu do rozvo-
dů zemního plynu.
V Německu je v provozu jen jedna pilotní bioplynová sta-

nice, která upravuje vyrobený bioplyn na kvalitu metanu.
Větší projekty, ve kterých by se bioplyn nebo čistírenský

plyn upravovaly, jsou již delší dobu plánovány, ale zatím
byla realizace na přechodnou dobu odložena
V Holandsku jsou úpravny na čtyřech skládkových de-

poniích, kde se dosahuje až 90 % čistoty metanu, který se z
části dodává do sítě zemního plynu. Z úpravných techno-
logií se používá jednak metoda tlakové vodní vypírky a
jednak adsorbční metody tlakových změn. Bioplyn ze ze-
mědělských (v Evropě většinou malokapacitních) bioply-
nových stanic se zatím neupravuje.
Zkušenosti ze Švýcarska

Švýcarsko má s úpravami bioplynu na kvalitu zemního
plynu již desetileté zkušenosti Ve Švýcarsku je v provozu
zatím šest zařízení a to čtyři bioplynové stanice na zpraco-
vání biomasy a dvě čistírny odpadních vod. Dvě bioplyno-
vé stanice bioplyn upravují a vhánějí jej do sítě rozvodů
zemního plynu
Převažují bioplynové stanice, které fermentují separova-

ný domovní bioodpad, odpady jídel, zelenou hmotu. Výho-
dou zpracování tohoto druhu odpadu je, že získaný bio-
plyn neobsahuje významný podíl síry (sirovodíku), jako
tomu je při zpracování kejdy ze živočišné výroby. Další
výhodou je komplexní zpracování těchto odpadů nejen na
bioplyn, ale také na kvalitní kompostované hnojivo, proto-
že „zdržení“ materiálu ve fermentoru je jen 15 dní. Potom
následuje kompostování pevného podílu. Odloučený  fu-
gát představuje kvalitní kapalné hnojivo. Získaný bioplyn
se „promění v elektřinu“ s produkcí dále využívaného tep-
la, nebo se upravuje na kvalitu zemního plynu.
K využití upraveného bioplynu jako pohonné látky pro

automobily je k dispozici 14 „tankovacích stanic“
z celkového počtu 57 stanic na čerpání zemního plynu. Vy-
účtování probíhá na základě bilance „Imput-Output“, při
čemž Imput představuje do sítě dodané množství, Output
množství vydané tankovací stanicí vždy za určitou dobu.
Za l kg zemního plynu se účtuje CHF 1,28, což je 0,92 Euro
(27,7 Kč/kg).  Švýcarské plynárenství  předpokládalo, že
během roku 2006 bude vybudována již stá „plynová“ tan-
kovací stanice. To bude záviset od spolupráce provozova-
telů a dodavatelů stanic i dodavatelů zemního plynu a upra-
veného  bioplynu. Bude  se  zajišťovat  na  základě  smluv
s jasnými podmínkami, které by pro všechny zúčastněné
byly výhodné.
Jako příklad se uvádí bioplynová stanice Otelfingen, kte-

rá ročně zpracovává 10 000 tun zelené biomasy a speciální
bioodpady v horizontálním fermentoru. Doba fermentace
je jen 15 dní a denně se vyrobí 5 000 až 6 000 m3 surového
bioplynu, jehož část s výkonností 50 Nm3 /h se adsorbční
metodou změny tlaků upravuje na kvalitu zemního plynu a
dopravuje do plynové tankovací stanice. Zbylý neuprave-
ný bioplyn se využívá k pohonu dvou kogeneračních jed-
notek o výkonu 190 a 90 kWel .
V roce 2005 měla být ve Švýcarsku (podle Erdgas, Zü-

rich) uvedena do provozu další úpravna bioplynu a to
s vyšším výkonem, u které se počítalo, že zpracovatelské
náklady budou poloviční. Podrobnosti zatím nejsou zná-
my.
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Zkušenosti ze Švédska
Ve Švédsku mají s úpravou bioplynu největší zkušenos-

ti, protože je tam v provozu 20 úpraven bioplynu. Dvě do-
dávají bioplyn upravený na kvalitu zemního plynu do sítě.
Několik úpraven pracuje s metodou změny tlaku, ale více
se švédskou metodou „tlakové vodní vypírky“. Upravený
bioplyn pochází z více než poloviny z čistíren odpadních
vod,  jinde  jde  o  fermentaci  průmyslových  biologických
odpadů (masný průmysl, cukrovary, škrobárny atd. ) a se-
parovaný komunální bioodpad. Upravený bioplyn musí
odpovídat švédským normám na topný zemní plyn a moto-
rová plynná paliva s obsahem 96-98 % metanu a musí mít
předepsanou výhřevnost jako zemní plyn. V obou přípa-
dech se k upravenému bioplynu přidává určité množství
propanu, aby se výhřevnost zvýšila na úroveň, jakou má
zemní plyn (H-gas) odebíraný Švédskem z Norska a Dán-
ska ze Severního moře.

Zpravidla jsou plynové tankovací stanice spojeny bez-
prostředně přímo s úpravnami bioplynu, ale také je použit
až 7 km dlouhý plynovod. Pro využívání upraveného bio-
plynu ani zemního plynu k pohonu aut neexistuje ve Švéd-
sku, (na rozdíl od podpor výroby elektřiny a slevy na da-
ních)  jednotný  podpůrný  systém,  ale  jednotlivé  regiony
nebo obce si vytvářejí vlastní systémy. Většinou programy
podporují komunální dopravu, např. místní autobusovou
dopravu z hlediska ekologie a ekonomiky. Ve Švédsku je
v provozu asi 50 plynových tankovacích stanic, z nich asi
polovina dodává plyn s příměsí upraveného bioplynu. Cel-
kem tam jezdilo v roce 2000 asi 4.700 vozidel s pohonem na
stlačený  plyn. Výstavba  tankovacích  stanic  pokračuje.
Počty vozidel jezdících na plyn stoupají, kromě jiného také
proto,že na jejich nákup se poskytuje až 50 % dotace.
Největší  švédská výrobna a  úpravna bioplynu stojí ve

Stockholmu-Henriksdalu a provozují ji Stockholmské vo-
dovody a kanalizace. Jedná se o největší čistírnu odpad-
ních vod ve městě. Vyrobený bioplyn se využívá k výrobě
elektřiny a tepla pro vlastní potřebu a to ve 4 kogenerač-
ních jednotkách s výkonem po 700 kWel a 3 kotlích (max. 6,9
MWth ). Kromě toho asi 600 Nm

3/h se upravuje na kvalitu
zemního plynu (98 % CH4) švédskou metodou tlakové vod-
ní vypírky a odoruje. Pokračuje výstavba další upraváren-
ské jednotky o výkonu 800 Nm3 /h plynu, který bude zčásti
„vydáván“ tankovací stanicí přímo u výrobce, zčásti do-
pravován plynovodem do další tankovací stanice, vzdále-
né 3 km v autobusových garážích a zčásti do sídliště, vzdá-
leného 1,5 km, jako plyn pro vytápění a vaření.
Podle údajů výrobce přišly náklady na úpravnu, tlakový

sklad a tankovací stanici na 10 mil Euro (samotná úpravna
s výkonem 600 Nm3/h na 1,5 mil Euro, ale úpravna s výko-
nem 800 Nm3/h už bude stát jenom 1,3 mil Euro (36,4 mil Kč).
Veškeré výrobní náklady upraveného bioplynu činí v úprav-
ně Henriksdalu 0,65 Euro/Nm3 (18,2 Kč). Ztráty metanu při
zpracování bioplynu se stanovily na 2 %. Úpravna pracuje
od roku 2003 velmi spolehlivě.

Další švédská úpravna bioplynu je v Norrköpingu, kte-
rou provozuje společnost Sydkraft. Po dobudování plyno-

vodu by měla krýt požadavky v okolí. Bioplyn se vyrábí
v čistírně odpadních vod od 105 000 obyvatel města, který
po dostavbě bioplynové stanice, ale před výstavbou úprav-
ny,  byl  spalován  ve  výtopně. Vytápění  fermentoru  bude
zajišťovat teplo z výtopny. 250 Nm /h bude upravováno
tlakovou vodní vypírkou. Podle informací výrobce bude
pro vypírku používána vyčištěná voda z čistírny, což bude
vyžadovat spotřebu asi 0,5 kWh/Nm3 upraveného plynu.
Jako zvláštnost je třeba připomenout, že celá kolona

úpravny je zabudována jako kompaktní modul do kontej-
neru a byla jako celek dopravena na určené místo a během
tří týdnů byla uvedena do trvalého provozu. Upravený plyn
s obsahem 97 % metanu je dováděn do tankovací stanice,
která je v areálu a do další tankovací stanice, která je vzdá-
lené 4 km.

Další švédskou bioplynovou stanicí s úpravou bioply-
nu je stanice v Kristiastadt-Karpalundu. Vyrábí bioplyn
z organických  průmyslových  odpadů  jako  jsou  odpady
z masného průmyslu, komunální bioodpad, odpady při zpra-
cování zeleniny, brambor, tukového průmyslu atd. Vzhle-
dem k vysoké kvalitě suroviny má vyrobený bioplyn vyso-
ký obsah metanu – až 80 %. Až dosud byl tento bioplyn
odváděn do výtopny asi 4 km vzdálené. Od roku 1999 byly
jeho přebytky přimíchávány do bioplynu, který se vyráběl
v blízké čistírně odpadních vod a který se v množství 175
Nm3/h zpracovával v tlakové vodní vypírce na hnací plyn
pro auta. Výdejní místo bylo jednak u výrobce, jednak
v blízkém komunálním autobusovém depu. Cena hnacího
plynu byl 0,84 Euro/litr (23,5 Kč/litr) benzinového ekviva-
lentu.

Na další bioplynové stanici v Helsingborg-Filborna pra-
covala malá zkušební stanice od roku 1996 s výkonem jen
15 Nm3/h, doplněná v roce 2003 velkým zařízením, které pra-
cuje metodou adsorpce změnou tlaků. Bioplyn se vyrábí
fermentací  průmyslových  bioodpadů. Dodavatelé  jsou:
bramborárna, jatka, tukový průmysl atd. Vyrobený bioplyn
má také vysoký obsah metanu – až 80 %. Část vyrobeného
bioplynu v množství asi 350 Nm3/h se upravuje na obsah
asi 98 % adsorpční metodou změny tlaků. Zbytek vyrobe-
ného surového bioplynu se míchá se skládkovým plynem
z blízské skládky odpadků a využívá v „kombi“ plyno-parní
turbině (0,8 MWel a 1,5 MWth ) a kotli (4 MWth ) k výrobě
elektřiny  a  tepla. Upravený  bioplyn,  vydávaný  v areálu
úpravny, se využívá k provozu 20 nákladních automobilů
pro svoz odpadků, 4 běžných nákladních aut a asi 70 osob-
ních aut. Přebytky, zejména z noční výroby, se po odorizaci
a přídavku asi 6 % kapalného plynu (propan) od poloviny
roku 2004 dodávají do středotlakého plynovodu zemního
plynu. V případě,  že  by množství  upraveného  bioplynu
z nějakých  důvodů nestačilo  pokrýt  potřebu  uvedeného
množství aut, existuje možnost, přivést do tankovací stani-
ce potřebné množství zemního plynu a stlačit jej stejným
způsobem  jako  bioplyn. Zařízení  provozuje  energetická
společnost Sydkraft, která topnými plyny zajišťuje celý re-
gion.
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Závěr
Současná  technika  v  bioplynových  stanicích  s  úprav-

nou bioplynu pracuje automaticky a dostatečně i ekono-
micky zajišťuje jeho vlastnosti shodné se zemním plynem.
Kvalita hnacího plynu pro automobily výrazně nekolísá.
Pro nepřijatelnou kvalitu nebylo dosud některé zařízení
odstaveno. Spolehlivý provoz vyžaduje užití kvalitní nere-
zové  oceli  nebo  dostatečnou  povrchovou ochranu  proti
korozi. Dávkové mírné přidávání propanu může způsobo-
vat  přijatelné  kolísání  výhřevnosti.  Investiční  i  výrobní
náklady pohonného plynu z bioplynu jsou již dnes, vzhle-
dem k současným cenám fosilních motorových paliv, přija-
telné, na rozdíl stavu počátku osmdesátých let minulého
století, jak prokazoval tehdy VÚZT.
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Anotace
Ve většině bioplynových stanic, které využívají bioplyn v kogeneračních zařízeních, dochází ke ztrátám až dvou třetin v něm
obsažené energie tím, že po značnou část roku je nezbytně vznikající teplo nevyužito. Úpravy bioplynu odstraňující zejména
kysličník uhličitý umožňují jeho uplatnění jako pohonné látky vozidel a jako topného plynu v síti zemního plynu. Pro
zvýšení obsahu metanu přes 98 % se používají různé způsoby tlakových vodních vypírek, membránové děličky, metody
adsorpce a absorpce, vymrazování a další. Tyto technologie mají kladný vliv na celkovou ekonomiku bioplynové stanice.
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ENERGETICKÉ VYUŽITIE RASTLÍN PRE KOMBINOVANÚ VÝROBU ELEKTRICKEJ
ENERGIE A TEPLA KOGENERÁCIOU

POWER  OF  UTILIZATION  VEGETABLE  FOR COMBINATION  PRODUCTION  ELECTRIC  ENERGY  AND
WARM WITH  COGENERATION

Ľ. Straka
Technická  univerzita  Košice

Abstract
Nowadays we know, that classic source of power are delimited and very expensive. It’s needed look for new effectively
alternative of this source. One way is to make a use of biomas energy in form biofuel. Properly adjustment biomas is possible
use on heating, preparation warming potable water, on production of electric energy or in the biofuel form on motor drive,
thermic pumps etc.

Keyword: biofuel, cogeneration, efficiency, power of vegetables

Úvod
V mnohých vyspelých štátoch sveta sa experimentuje s

pestovaním  biomasy  pre  energetické  účely. Aktuálny
stav poľnohospodárstva  na  Slovensku  ponúka  otázku
možnosti pestovania tzv. energetických rastlín. Do úvahy
prichádza hlavne produkcia určená na výrobu ekologicky
čistej energie. Energetické rastliny je možné využiť na vý-
robu tepla, elektriny, ale aj kvapalných palív použiteľných
v doprave (bionafta vyrábaná z repky olejnej). Energetické
využívanie biomasy na Slovensku výrazne zaostáva za
potencionálnymi možnosťami, a to z hľadiska množstva,
energetickej a ekonomickej efektívnosti, ako aj možných
environmentálnych prínosov.

Materiál a metody
Posúdenie využitia potenciálu biomasy na Slovensku

Technicky dostupný potenciál biomasy je viac ako 35 PJ,
z ktorého na energetické plodiny pripadá zhruba 6613 TJ.
Celkový ročný využiteľný potenciál biomasy na energetic-
ké účely je napríklad pre obilnú slamu 275 tis. ton (3.9 PJ),
repkovú slamu 160 tis. ton (2.2 PJ), bionaftu 6 tis. ton (0.2
PJ). Vyšľachtené sú  rôzne  druhy  rastlín vyznačujúce  sa
vysokými  výnosmi,  ktorých  výhrevnosť  sa  pohybuje  od
8.1 do 18.6 MJ.kg-1 v závislosti na obsahu vody, napr. sla-
ma s obsahom vody cca 15 % má výhrevnosť 14.3 MJ.kg-1

(4.0 kW.kg-1), slama repky ozimnej 17.5 MJ.kg-1 (4.9 kW.kg-

1), repkový olej 37.1 MJ.kg-1 (10.3 kW.kg-1)

 Druh biomasy Potenciál biomasy lesná biomasa poľnohosp. biomasa biopalivá 
využiteľný do r. 2010 [TJ/rok] 10 180 32 708 9 000 

[TJ/rok] 1 778 216 1 188 súčasné 
využitie % 13.4 1.6 8.9 
nevyužitý [TJ/rok] 8 402 32 492 7812 

Tab. 1 Stav vo využívaní potenciálu biomasy na Slovensku v roku 2007

Rastlinné oleje vyrábané hlavne z repky olejnej uprave-
né na metylester je možné použiť, ako priamu náhradu naf-
ty v dieselových motoroch. Na Slovensku sa toto biopali-
vo uplatňuje predovšetkým v poľnohospodárstve.

Výsledky a diskuze
Využitie biopaliva pre kombinovanú výrobu tepla a elektri-
ny

Jednou z možností využitia energetických rastlín pesto-
vaných na Slovensku je výroba biopaliva esterifikáciou
repkového oleja na metylester (MERO) a glycerol. MERO s
energetickým obsahom 37.1 MJ.kg-1  je ekologicky  čisté
palivo, nakoľko v porovnaní s naftou pri spaľovaní vyka-
zuje nižší obsah polycyklických uhľovodíkov vo výfuko-
vých plynoch. Jeho použitie v klasickom dieselovom spaľo-
vacom motore si vyžaduje len nepatrnú úpravu.

Princíp kombinovanej kogeneračnej jednotky (biofuel +
ORC)
Kogeneračná jednotka je zriadenie používané v praxi na

kombinovanú výrobu elektrickej energie a tepla, vhodné
pre distribuovanú výrobu priamo na mieste spotreby.
Dieselový spaľovací motor poháňaný biopalivom je pri-

amo spojený s generátorom, ktorý vyrába elektrický prúd.
Odpadové teplo z chladiaceho systému spaľovacieho mo-
tora a jeho spalín prúdi do špeciálneho dvojdielneho vý-
menníka. Tam predáva fyzické teplo organickej látke, ktorá
sa odparuje pri nízkych teplotách a tlakoch. Generovaná
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Obr. 1 Schéma kombinovanej výroby elektrickej energie a tepla spaľovaním biopaliva

 

Obr. 2 Regenerátor organickej látky ORC spolu s dieselový spaľovacím motorom

sýta para postupuje cez sekundárny okruh k turbíne, v kto-
rej expandovaná para vyvolá mechanickú prácu axiálnej
turbíny. Výstupná príruba turbíny je priamo spojená s rege-
nerátorom. Ten predáva teplo odobraté prehriatej pare na
stranu kvapalnej fázy. Týmto opatrením sa zvyšuje stupeň
konverzie tepelnej energie na elektrickú. Následne
v kondenzátore  dochádza  k  fázovej  zmene  pracovného
média z plynnej na kvapalnú fázu, pričom sa čerpadlom

Ekonomická efektívnosť KGJ + ORC
Ekonomické posúdenie demonštruje efektivitu konkrét-

nej prevádzky kogeneračnej jednotky. Výpočet ráta s prie-
mernou ročnou dobou prevádzky 6 600 hodín.

dopravuje späť do výparníka, čím  je cyklus uzatvorený.
Teplo z kondenzátora sa využíva pre ďalšiu spotrebu v ter-
ciálnom (vykurovacom, resp. chladiacom) okruhu.

Tepelný výkon Účinnosť Typ 
spaľovacieho 

motora 
Palivo 

Elektrický 
výkon ECHP 
kWe 

chlad. systému 
HCHP kWt 

spalín 
HCHPspal. 
kWt 

Spotreba 
paliva l.h-

1 
elektrická 
UE % 

tepelná 
UH % 

TGS 200 D Biofuel 200 290 70 42 30.4 54.8 
 

Tab. 2 Základné parametre kogeneraenej jednotky TEDOM Typu TGS 200D
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- celková účinnosť turbíny v ORC UORC = 95%
- tepelná účinnosť UHORC =77.2 %
- elektrická účinnosť UEORC = 17.8 %

- elektrický výkon generátora v ORC EORC = 62 kW
- tepelný výkon v ORC HORC = 265 kW

Pri výpočte bolo uvažované s biopalivom s energetickou
hodnotou 37.1 MJ.kg-1, ktorého cena je cca 24.30 Sk.l-1.
Spotreba spaľovacieho motora s výkonom 200 kWh je cca
42 l . h-1, pričom hodinové náklady na palivo predstavujú
čiastku Np = 1 020.60 Sk. Pri komplexnom ekonomickom
posúdení je nutné uvažovať s nákladmi na údržbu a servis
daného zariadenia, ktoré predstavujú čiastku 0.23 na kWh
t.j. Ns = 46 Sk.h-1. Investičné náklady kogeneračných jed-
notiek na 1 kWe sa pohybujú cca 20 000 Sk. Pri investič-
ných nákladoch cca 5 000 000 Sk a dobe odpisovania 8
rokov s ročnou prevádzkou 6600 h ročné odpisy budú pred-
stavovať čiastku cca 625 000 Sk.

 celkové náklady na hodinu prevádzky NC KGJ:

SkSkNO 70.94
6006
000625



Sk 160.70 1  94.70  46  020 1  OSPC NNNN

kde: Nc – celkové hodinové náklady na prevádz-
        ku Sk
No – hodinové odpisy Sk
Np – hodinové náklady na palivo Sk
Ns – hodinové náklady na údržbu a servis
Sk

Celkové prínosy Pc z hodinovej prevádzky KGJ:
Elektrickú energiu vyrobenú kogeneračnou jednotkou je

možné využiť predajom do rozvodných sieti, alebo na po-
krytie vlastnej spotreby. Výnos Úradu pre reguláciu sieťo-
vých odvetví stanovil pevné ceny elektrickej energie vyro-
benej z obnoviteľných zdrojov a technológií kombinova-
nej výroby elektriny a tepla kogeneráciou Rankinovým or-
ganickým cyklom pre rok 2007 na 3.600 Sk/MWh.

 celková hodinová výroba elektrickej energie:
EORC/CHP = ECHP + EORC = 200 + 62 = 262 kWh

SkCEP elCHPORCel 20.94360.3262/ 

tORCt CHP 

Ct – cena tepla cca 290 Sk/GJ

SkPt 30.28129097.0 

Cel – výkupná cena el. energie Sk/kWh

SkPPP telC 50.122430.28120.943 

 celkový hodinový zisk potom predstavuje rozdiel
celkových hodinových prínosov a nákladov:

SkNPZ CCC 80.6370.116050.1224 

Pri priemernej ročnej prevádzke 6 600 hodín a uvedených
cenách elektriny a tepla kogeneračná jednotka TEDOM TGS
200D v kombinácii s ORC ušetrí cca 421 080 Sk.

Záver
Vzhľadom na nutnosť znižovania ekologickej záťaže SR

a neustále rastúce ceny fosílnych palív je možné konštato-
vať, že biomasa sa stáva jedným z palív, ktoré je výhodné
používať. Pestovanie energetických plodín na energetické
účely môže byť perspektívny a zaujímavý výrobný program
pre poľnohospodárov, zabezpečujúci pracovné príležitosti
pre miestnych obyvateľov. Spotrebu tepelnej a elektrickej
energie  je možné  vykrývať  úplne,  alebo  z veľkej  časti
z miestnej biomasy dopestovanej na voľnej poľnohospo-
dárskej pôde. Využitie biomasy ako zdroja energie si vyža-
duje aktívnu a pružnú spoluprácu rezortov pôdohospodár-
stva, financií a životného prostredia a tiež aj legislatívy.
Určitým obmedzením vo využívaní biopalív na Slovensku
sú malé skúsenosti s prípravou, výstavbou a prevádzkova-
ním týchto kogeneračných jednotiek, málo rozvinutý trh
dodávateľov  technologických  a  stavebných  častí,  nedo-
cenenie environmentálneho a regionálneho prínosu ener-
getických plodín.

HORC = 265 kWh, t.j. 0.97 GJ

 celková hodinová výroba tepla v ORC:
HORC = 265 kWh, t.j. 0.97 GJ
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Anotácia
V súčasnosti si čoraz viac uvedomujeme, že klasické energetické zdroje sa stávajú vyčerpateľnými a cenovo viac náročnej-
šími.  Je potrebné  hľadať nové  efektívne spôsoby  náhrady  týchto  zdrojov.  Jedným zo spôsobov  je využívanie  energie
biomasy ako paliva. Vhodne upravenú biomasu je možné použiť na vykurovanie, prípravu ohriatej pitnej vody, na výrobu
elektrickej energie alebo vo forme pohonných hmôt využiť na pohon motorových vozidiel, tepelných čerpadiel a podobne.
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PĚSTOVÁNÍ A MOŽNOSTI VYUŽITÍ KŘÍDLATKY (REYNOUTRIA)
GROWING AND POSSIBILITIES OF KNOTWEED (REYNOUTRIA) UTILIZATION.

Abstract
In the paper are presented technologies of knotweed growing and harvest including economical assessment. Two species
(Reynoutria japonica, Reynoutria sachalinensis) of knotweed and their hybrid (Reynoutria bohemica) are evaluated from
the point of view the nitrogen fertilization and the term of harvest effects on yield, water content, nutrients content and
energy content in harvested phytomass. The possibilities of knotweed utilization are presented.

Keywords: knotweed, farming practices, economy, phytomass yield, term of harvest, water content, nutrients content,
energy content

Úvod
Křídlatka japonská a sachalinská byly na západní polo-

kouli přivezeny v 19. století jako okrasné rostliny. V sou-
časné době se vyskytují prakticky ve všech státech Evro-
py, kde se šíří hlavně podél silnic, vodotečí, železnic, nevy-
užívaných ploch apod. Křídlatky se vyskytují na místech,
kde by ji člověk běžně nečekal. Pro svoje časté zplaňování,
agresivitu a rychlé nekontrolovatelné šíření jsou v mnoha
evropských zemích vedeny jako invazní plevel.
Z křídlatek jsou v naší květeně zastoupeny Polygonum

sachalinense - Syn.: Reynoutria sachalinensis (F.Schmidt)
Nakai - křídlatka sachalinská, Reynoutria japonica Houtt. -
křídlatka japonská neboli Pleuropterus cuspidatus (Sieb.
et Zucc.) H. Gross - křídlatka hrotolistá. Vyskytuje se i kříže-
nec předešlých druhů Reynoutria x bohemica Chrtek et
Chrtková, který byl poprvé popsán v roce 1983 z lokality
nedaleko lázní Běloves u Náchoda. Křídlatky se určují hlav-
ně  podle  tvaru  spodních  listů,  odlišnosti  tvaru  a  délky
chloupků,  sklonu  hlavních  větví  a  tvaru  semen  (Pyšek,
Prach, 1997).
Křídlatky jsou vytrvalé dvoudomé byliny patřící do čele-

di rdesnovité (Polygonaceae) se systémem asimilace C3 s
bohatě rozvětvenými a silnými dlouhými oddenky. Lodyhy
jsou statné, přímé, větvené, silné, duté. Listy řapíkaté, ce-
listvé, celokrajné, dvouřadě do plochy rozložené, nejčastěji
podlouhle vejčité až široce vejčité; botky v mládí bylinné, s
vyniklou žilnatinou, záhy rozdřípené. Květenství úžlabní
nebo koncové, laty složené z různě dlouhých lichoklasů.
Květy funkčně jednopohlavné; v samčích květech dlouhé
tyčinky a krátké pestíky, v samičích krátké tyčinky a výraz-
né pestíky. Plod je trojhranná nažka zcela uzavřená ve zve-
ličelém okvětí.
I když jsou křídlatky z hlediska ochránců životního pro-

středí problematické  rostliny a  obtížný plevel, pro svoji
schopnost poskytovat vysoké výnosy sušiny a význam-
nou využitelnost stonků, listů i kořenů byly vybrány k po-
drobnějšímu sledování do našich polních pokusů.

Materiál a metodika
V roce 2003 byly na stanovišti v Ruzyni (350 m n.m.,

půdní typ – hnědozem, dlouhodobá roční teplota vzduchu
8,2 oC, dlouhodobý roční úhrn srážek 477 mm) založeny
maloparcelkové polní pokusy s dvěma druhy křídlatek (ja-
ponskou, sachalinskou) a jejich hybridem (křídlatkou čes-
kou). Pokusy byly založeny začátkem dubna z oddenků při
sponu 0,75x0,75 m. V roce 2003 před výsadbou a následně
každým rokem byly aplikovány dávky 60 kg P2O5 v super-
fosfátu a 60 kg.ha-1 K2O v draselné soli. V roce výsadby
nebylo použito hnojení dusíkem. V následujících letech byla
část parcel ponechána bez hnojení dusíkem (N0=0). Zbytek
parcel byl každoročně v dubnu, před obnovením vegetace,
hnojen jednorázovou dávkou síranu amonného (SA) N1=60
kg.ha-1. U křídlatky české byly navíc použity další stupňo-
vané dávky dusíku (N2=120, N3=180 kg.ha-1) rozdělené na
dvě stejné dávky aplikované jako dávka N1 a dále druhá
polovina dávky N2, N3 v ledku amonném s vápencem (LAV)
při výšce porostu cca 40 cm. Porosty byly sklízeny ve třech
termínech sklizně (v době největšího nárůstu fytomasy v
době kvetení, na podzim v listopadu a  po zimě na jaře v
březnu). Byl sledován vlivu hnojení dusíkem a termínu skliz-
ně na výnosy, obsah vody, obsah živin a energetický ob-
sah ve sklizené fytomase. Jsou uvedeny možnosti využití
produktu.  Je  uvedeno  ekonomické  hodnocení  pěstování
křídlatky.

Výsledky a diskuse
Založení porostu
Křídlatka se rozmnožuje semeny, pokud dozrají a jsou

klíčivá. Semena musí být po sklizně uskladněna nejméně 14
dní v chladničce při teplotě +1o C. Potom se sejí do dobré
kompostové půdy s vyšším obsahem dusíku. Nakličovací
nádoby (kontejnery) mají být vystaveny okolní teplotě 20o

C ve dne po dobu 16 hodin a 8 hodin v noci při teplotě 10o

C, pokud klíčící rostlinky nedosáhnou výšky kolem 5 cm.
Potom jsou rostlinky přesazeny do větších pěstebních ná-
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dob a ponechány ve skleníku v podmínkách odpovídajícím
„dlouhému dni“. Na počátku května, kdy dosahují rostlin-
ky délky 50 až 60 cm se opatrně vysazují na „čistou“ plantáž
v rozponu přibližně 1 krát 1 metr (Sladký, 2003). Křídlatku
lze vysazovat také z oddenků, ale „ujímání“ není tak spo-
lehlivé jako výsadba sazenic, proto se sází hustěji, neboť
oddenky mají nevyrovnanou jakost a schopnost vegetace.
I výhonky nerostou pravidelně a v prvém roce jich určité
množství nepřežije. Toto bylo potvrzeno i v našich poku-
sech (viz níže). Pro pěstování ve velkém je proto vhodnější
výsadba sazenic.
Bylo také ověřováno, jakou má křídlatka schopnost mno-

žit se ze stonkových řízků (Brock, 1994, Hrušková, Hof-
bauer 1999a). Řízky byly různé délky a z různých částí rost-
liny,  umístěny  do  vody,  na  povrch  půdy  nebo  částečně
zasazeny do půdy při plném světle nebo zastínění. Bylo
zjištěno, že není statistické průkaznosti v regenerací řízků z
různých částí stonků. Nejlepší regeneraci (60 %) vykázaly
stonky umístěné ve vodě nebo nepatrně pohřbené do půdy.
Nebyl zjištěn průkazný vliv osvětlení na regeneraci. Brock
a Wade (1992) porovnávali regeneraci křídlatky z rhizomů
(průměrná hmotnost 4.39 g) a stonků. Zjistili, že 70 % rhizo-
mů regenerovalo, zatímco stonkové řízky regenerovaly pou-
ze ze 4,8 %. Obecně se dá tedy konstatovat, že křídlatka
japonská i ostatní druhy křídlatky jsou schopny regenero-
vat ze stonkových řízků, což by na jedné straně usnadnilo
přípravu materiálu pro velkovýrobní zakládání nových po-
rostů, na druhé straně je to ale špatná zpráva pro nepláno-
vané šíření této rostliny.

Dále byly provedeny pokusy (Hrušková, Hofbauer 1999)
s klíčivostí semen křídlatky japonské v podmínkách ČR.
Bylo prokázáno, že průkazně vyšší klíčivost semen je po
odeznění dormance v jarním období a to v rozmezí 10,7 % až
73,5 %. V práci je konstatováno, že byla prokázána schop-
nost šíření křídlatky japonské životaschopnými a klíčivými
semeny. Naše ověřování klíčivosti semen křídlatky japon-
ské původem z okolí Prahy prokázalo laboratorní klíčivost
na podzim po sběru semen v roce 1999 pouze 6 % a v roce
2000 18 %.
V pokusech VÚRV byly porosty křídlatek založeny 15.4.

2003 v Ruzyni z oddenků vykopaných těsně před sázením
ve sponu 0,75x0,75 m. Ne všechny rostliny vzešly. Při pod-
zimní inventarizaci bylo zjištěno, že nevzešlo 43 % rostlin
křídlatky japonské, 33 % křídlatky sachalinské a 12 % kříd-
latky české. V místech chybějících rostlin byly znovu vysa-
zeny nové oddenky v polovině dubna následujícího roku.

Výnosy
Průměrné hodnoty výnosů sušiny fytomasy za sledova-

né období 2003-2006 pro jednotlivé druhy křídlatek sklíze-
ných na jaře v březnu bez hnojení N (N0) a při dávce 60
kg.ha-1 N (N1) jsou uvedeny v tab. 1, 2. V tomto období
bylo dosaženo v průměru výnosu sušiny fytomasy u kříd-
latky japonské cca 3,0 t.ha-1, u křídlatky sachalinské 5,7
t.ha-1 (tab. 1), u křídlatky české 5,0 t.ha-1 (tab. 2). První dva

roky byly výnosy nepříznivě ovlivněny špatným vzcháze-
ním a následnou dosadbou chybějících rostlin. Také výno-
sy při jarním termínu sklizně jsou v průměru pouze kolem 40
% oproti výnosům zjištěným v době kvetení (viz tab. 3).
Tento stav je dán opadem listů a částečným olomem zbýva-
jících částí rostlin přes zimní období. Ztráty fytomasy u
křídlatek jsou přes zimní období značně vysoké v porovná-
ní třeba s ozdobnicí čínskou (24,5 % - Strašil, 2005) nebo
lesknicí rákosovitou (22,5 % - Strašil, Hutla, 2006).
V Anglii zjišťovali výnosy nadzemní fytomasy a pod-

zemní hmoty křídlatky japonské při sklizni na podzim (Brock,
1994). Průměrné výnosy na vzduchu vyschlé fytomasy byly
9,365 t.ha-1 a výnosy oddenků a kořenů do hloubky 25 cm
14,677 t.ha-1. Horn a Prach (1994) uvádějí pro podmínky ČR
vyšší výnosy sušiny křídlatky japonské 9,03 t.ha-1 než jsme
zaznamenali v našich pokusech.

Vliv hnojení N na výnosy fytomasy
Vliv hnojení na výnosy křídlatky české sklízené na jaře

jsou uvedeny v tab. 1, 2. Každoroční jarní přihnojení dusí-
kem v dávce N1 zvyšovalo  v průměru výnosy křídlatky
japonské o 9 % (0,342 t.ha-1 sušiny), křídlatky sachalinské o
6 % (0,44 t.ha-1 sušiny) a křídlatky české o 5 % (0,28 t.ha-1

sušiny) v porovnání s nehnojenou variantou. U křídlatky
české další stupňované dávky dusíku (N2=120, N3=180
kg.ha-1) rozdělené na dvě stejné dávky zvyšovaly výnosy
fytomasy o 8 % resp. 5 % (tab. 2). Z výsledků je patrné, že
vysoké dávky dusíku N3 již na daném stanovišti nepůsobi-
ly na zvyšování výnosu a z ekonomického hlediska jsou
nevhodné. Pude a Franken (2001) uvádějí, že křídlatka rea-
guje lépe na hnojení dusíkem než ozdobnice.

Křídlatka N0 N1 Průměr 
japonská      2003* 0,720 0,720 0,720 

 2004 1,998 2,073 2,036 
 2005 2,498 2,742 2,620 
 2006 6,255 6,964 6,610 

Průměr 2003-2006 2,868 3,125 2,996 
sachalinská 2003* 1,506 1,506 1,506 

 2004 5,933 5,391 5,662 
 2005 8,362 9,149 8,756 
 2006 6,394 7,469 6,932 

Průměr 2003-2006 5,562 5,879 5,721 
 

Tab.1: Výnosy sušiny fytomasy křídlatek
(t.ha-1) sklízené na jaře (průměrné hodnoty)

Rok N0 N1 N2 N3 Průměr N 
2003* 1,760 1,760 1,760 1,760 1,760 
2004 3,629 4,379 4,004 3,878 3,973 
2005 5,622 6,156 7,029 5,466 6,058 
2006 8,017 7,569 7,669 8,830 8,021 
Průměr  4,757 4,966 5,116 4,984 4,956 

 

Tab.2: Vliv hnojení N na výnosy sušiny fytomasy
křídlatky české (t.ha-1) sklízené na jaře na stanovišti
v Ruzyni

Poznámky: * rok založení porostu
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Vliv termínu sklizně na výnosy a kvalitu fytomasy
Vliv termínu sklizně na výnosy a obsah vody u jednotli-

vých druhů křídlatek (průměrné hodnoty) jsou uvedeny v
tab. 3.
Z energetického a ekonomického hlediska je také důleži-

té, v kterém termínu plodiny sklízet. Zda v době největšího
nárůstu fytomasy, pozdě na podzim nebo brzy na jaře. Obec-
ně  největší  nárůst  fytomasy  je  u  většiny  plodin  v  době
kvetení nebo těsně po odkvětu. Potom dochází k postupné
ztrátě fytomasy. V prvním termínu sklizně je obsah vody ve
fytomase křídlatek kolem 65 % (tab. 3). Takto vlhká fytoma-
sa se dá z energetického hlediska přímo využít pouze na
výrobu  bioplynu.  Pokud  by  se měla  používat  pro  účely
spalování přímo v kotlích nebo na výrobu pelet nebo briket
je třeba ji dosoušet, za příznivého počasí přímo na poli nebo
dosoušet  uměle  v  sušárnách. Zde  v  těchto  případech  je
třeba dodávat vícenáklady na tyto operace, které nejsou
hlavně v případě dosoušení temperovaným vzduchem nej-
levnější.
Při pozdně podzimním termínu byl u křídlatek obsah vody

relativně vysoký a dosahovat v průměru hodnoty 42 %.
Výnosy však hlavně vlivem opadu listů byly poloviční v
porovnání s prvním termínem sklizně (tab. 3). Fytomasa kří-
dlatek není bez dosoušení ani koncem listopadu vhodná
pro okamžité spalování. Sklizený materiál se musí také do-
soušet.
Porost je možno také sklízet přes zimní období, pokud to

půdní podmínky a sněhové poměry dovolí, nebo je možno

sklízet až na jaře, až do doby než začne křídlatka znovu růst.
První mrazy porost vysuší, takže jej lze pak sklízet a přímo
spalovat. Vlhkost kolem 13 % při jarním termínu sklizně je
vhodná přímo k lisování do briket nebo pelet, skladování
nebo okamžitému spalování. Ztráta fytomasy přes zimní
období oproti pozdnímu termínu sklizně není vysoká a je v
průměru kolem 15 % (tab. 3). Ztráta je kompenzována úbyt-
kem vlhkosti, neboť na podzim bychom museli sklizenou
fytomasu dosoušet. Porost křídlatek přes zimní období vět-
šinou nepoléhá, což umožňuje bezproblémovou sklizeň bez
větších ztrát fytomasy.
Porovnáme-li jarní termín sklizně s prvním termínem skliz-

ně v době kvetení křídlatky, zjistíme, že dochází k velkým
ztrátám fytomasy, které představují v průměru víc jak 50 %
(tab. 3). Proto z tohoto důvodu je vhodné sklízet křídlatky v
době kvetení nebo těsně po odkvětu rostlin. Při tomto ter-
mínu sklizně také zamezíme, aby se křídlatky mohly rozšiřo-
vat pomocí semen.

I termín* II termín** III termín*** 
Výnos Výnos Výnos 

Křídlatka 

č.h. Sušina Vlhkost č.h. Sušina Vlhkost č.h. Sušina Vlhkost 

japonská 35,07 11,69 66 10,10 5,45 42 5,47 4,62 14 
sachalinská 53,98 19,28 64 14,51 9,25 38 8,88 7,84 12 
česká 52,60 17,55 66 14,43 8,07 44 7,92 6,84 14 
průměr 47,22 16,173 65 13,01 7,59 42 7,42 6,43 13 

 

Tab.3: Výnosy čerstvé hmoty (č.h.), sušiny fytomasy (t.ha-1) a vlhkost při sklizni (%) křídlatek v různých termínech
sklizně (průměr let 2005 až 2006)

Poznámky: * odběr v době největšího nárůstu fytomasy (v době kvetení)
** odběr na podzim (listopad – porosty byly již bez většiny listů)
*** odběr brzy na jaře

Obsah prvků v % sušiny Termín sklizně N P K Ca Mg S 
V době kvetení 1,345 0,103 0,990 2,341 0,256 0,820 
Podzim 0,703 0,104 0,736 1,927 0,184 0,707 
Jaro 0,350 0,047 0,301 1,343 0,118 0,646 
Průměr 0,799 0,085 0,676 1,870 0,186 0,724 

 

Tab.4: Obsah prvků v rostlinách křídlatky v různých termínech sklizně (průměrné hodnoty za všechny druhy kříd-
latky)

S oddálením termínu sklizně se snižuje obsah draslíku,
chlóru, dusíku a síry ve fytomase křídlatek, podobně jako u
většiny plodin, což je příznivé pro proces spalování. Jako
důvod se uvádí opad listů, které mají vyšší obsah dusíku,
translokace  živin do  kořenové  části  a  jejich  vyluhování
během zimy. Porovnání obsahu prvků v různých termínech
sklizně je uveden v tab. 4. To, že fytomasa s pozdních termí-
nů sklizně má lepší parametry pro spalování potvrzuje také
Landstrom a kol. (1996) nebo Hadders a Olsson (1997).
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Pro spalování  je důležitým  faktorem  také energetický
obsah spalovaného materiálu. Proto byl také stanoven ener-
getický obsah a výhřevnost fytomasy lesknice rákosovité
v různých termínech sklizně. V tabulce 5 jsou uvedeny prů-
měrné hodnoty za období 2003-2006. Průměrná energetická
hodnota sušiny fytomasy křídlatek 18,38 GJ.t-1 je podobná
hodnotám hnědého uhlí používaného při vytápění v do-
mácnostech. Energetická  hodnota přepočtená  na sušinu
se vlivem různých termínů sklizně příliš nemění (tab. 5).
Energetický obsah je ale.silně závislý na vlhkosti fytoma-
sy. Při vlhkosti 60 %, která je v rostlinách křídlatek v 1 termí-
nu sklizně, je energetický obsah 7,81 GJ.t-1. Při vlhkosti 25
% je 14,56 GJ.t-1. Při vlhkosti 13 %, dosahované při jarních
termínech sklizně, vhodné pro přímé spalování ve většině
kotlů s nižším výkonem je spalné teplo křídlatek 17,03 GJ.t-
1 (tab. 5).

Ukazatel Termín 
sklizně EH 

EH při obsahu vody 0 % 1. termín* 18,388 
EH při obsahu vody 0 % 2. termín** 18,406 
EH při obsahu vody 0 % 3. termín*** 18,339 
EH – průměr (0 %)  18,378 
EH při obsahu vody 13 %  17,027 
EH při obsahu vody 25 %  14,563 
EH při obsahu vody 60 %  7,809 

 
Pozn.: * odběr v době největšího nárůstu fytomasy

** odběr na podzim
*** odběr brzy na jaře

Způsob sklizně závisí na účelu, ke kterému je křídlatka
pěstována. Lze ji sklízet v zeleném stavu i vícekrát za rok
např. pro bioplynové stanice nebo pro biologicky účinné
výtažky z listů. Pro spalování při sklizni koncem srpna nebo
začátkem září je třeba porost posekat a za příznivého počasí
dosušit na poli. Potom sebrat svinovacími lisy a produkci
odvézt k dalšímu zpracování. Sklizeň na jaře je možno také
provádět pojízdnými samochodnými řezačkami, s kterými
se sklízí kukuřice.
Při konečné likvidaci porostu křídlatky je možno použít

několika metod. Při likvidaci porostu je třeba pečlivě vybrat
do posledního kořeny a rozbíhající se oddenky, podle po-
třeby několikrát pozemek přefrézovat, jinak se může místy
objevit v následné plodině. Jinou možností je chemická li-
kvidace nově rašících výhonků (Roundup), která se prová-
dí na jaře případně opakovaně během vegetace. Potom se
mohou ale vyskytnou potíže při zakládání nové jiné plodi-
ny v témže roce. Další možnost je vyoráním rhizomů (rotač-
ním kultivátorem) na povrch půdy na podzim, kde rhizomy
přes zimní období uschnou a zmrznou. Přežívající zbytek
rostlin je možné na jaře následně likvidovat Roundupem.
V porostech křídlatky  japonské v  jižním Walesu  bylo

použito neperzistentních herbicidů s účinnými látkami gly-

fosátem (Roundup) a 2,4 – D aminem v dávce 2220 a 2790
g.ha-1 v jedné nebo dvou dávkách během sezony (Beerling,
1990). Byl zjištěn  úbytek  fytomasy po dvou  týdnech po
aplikaci. Větší účinek měl 2,4 – D amin. Po deseti týdnech
však byla hmotnost biomasy podobná u obou aplikací, ale
stále pouze 40 % v porovnání s neošetřenými parcelami.
Následná druhá aplikace obou přípravků měla za následek
úhyn výhonků po 4 týdnech.
Možnosti využití produktu
Suchá fytomasa křídlatky je palivem s vysokou výhřev-

ností (spalné teplo sušiny celých rostlin = 18,38 GJ.t-1) a
malým obsahem popele (5-7 %). Jako palivo je křídlatka
srovnatelná se suchou dřevní štěpkou, po úpravě i s dřev-
ními briketami nebo peletami, neboť má velmi podobné
mechanické a topenářské vlastnosti. Křídlatky jako palivo
je možno kombinovat i s jinými biopalivy, např. s pazdeřím,
šťovíkem, uhlím atd. V tomto smyslu probíhají u nás už
příslušné výzkumné práce.
Křídlatku, zvláště druh japonica, lze pěstovat pro sklizeň

oddenků a kořene, jejichž výtažky se využívají k různým
účelům. Oddenky se využívají v tradiční čínské a japonské
medicíně pro léčení hnisavých zánětů kůže, chronických
onemocnění a kapavky.
Z oddenků křídlatky japonské byly získány antraguinon

a emodin jako silné inhibitory protein tyroxine dinasy jinak
rafinované (purifikované) z hovězího brzlíku (Jayasuriya a
kol., 1992). Bylo také zjištěno, že extrakt z oddenků křídlatky
japonské vykazuje aktivitu proti gastritidě a rakovině tlus-
tého střeva (Hyun a kol., 1994). Zatím se oddenky za vyso-
ké ceny dováží do ČR pro zpracování z ciziny, kde jsou
sklízeny ručně. Lze předpokládat, že sklizeň kořenů a od-
denků nebude každým rokem, a že bude možné víceúčelové
využití křídlatky pro farmaceutické (podzemní část) i ener-
getické (nadzemní část) účely.Těžbou kořenů k farmaceu-
tickým účelům na plochách, které jsou určeny k likvidaci
křídlatky, by se také křídlatka decimovala. (Za suchý kořen
křídlatky platí náš farmaceutický průmysl do ciziny 3 až 5
Kč.kg-1 - Sladký, 2003).
Existuje mnoho dalších možností využití křídlatky. Listy

lze využít jako náhražky za tabák, mladé výhonky lze využí-
vat k přípravě salátů. Listový extrakt je účinný proti různým
druhům padlí (Daayf a kol., 1997). Listy v plném vývinu
obsahují látky, které po vyluhování slouží k ochraně jiných
rostlin proti plísním, kterými křídlatka nikdy netrpí. Při vyu-
žívání listí křídlatky pro získávání biologických, ochranných
látek proti plísním je nutno počkat až poloviny června, kdy
se v listech nachází nejvíce účinných látek. Ty se vyluhují
buď vodou (pro okamžité použití) nebo lihem. Listy se zpra-
covávají zelené, nebo sušené. Mohou se sklízet ručně nebo
tříděním z rostliny sklizené v potřebné době (Sladký, 2003).
Z rostlin křídlatky lze získat surovinu pro výrobu papíru

nebo pro výrobu tepelně izolačních materiálů. Křídlatky lze
využít jako krmivo pro hospodářská zvířata, vysokou zvěř.
Rostliny lze využít v parcích jako dekorativní trvalky. Ve
své domovině se křídlatka používá ke zpevnění a ochraně

Tab. 5: Energetická hodnota (EH) nadzemní fytomasy
křídlatky české (GJ.t-1) při různých termínech sklizně
a různém obsahu vody
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břehů řek, písečných dun. Může sloužit jako medonosná
rostlina, poskytuje úkryt pro menší savce a některé ptáky.
Zvláštní pozornost  si zasluhuje schopnost  těchto  rostlin
akumulovat těžké kovy, zvláště kadmia a olova.

Legislativa
Křídlatky jsou u nás i v okolních státech vedeny jako

invazní plevel. Na některých lokalitách se je snaží úřady za
značné peníze likvidovat.
Podle sbírky zákonů české národní rady 114 o ochraně

přírody a krajiny z 25.3. 1992 částka 28, část druhá – obecná
ochrana přírody a krajiny, paragraf 5 – obecná ochrana rostlin
a živočichů, odstavec 4 je možné záměrné rozšíření geogra-
ficky nepůvodního druhu rostliny či živočicha do krajiny
jen s povolením orgánu ochrany přírody. Geograficky ne-
původní druh rostliny nebo živočicha je druh, který není
součástí přirozených společenstev určitého regionu.
Na dotaz, zda je možné pěstovat křídlatku sachalinskou a

zda tomu nebrání legislativa odpovídá odpovědný pracov-
ník MZe ČR (Macková, 2003). Pěstování křídlatky na vlast-
ním pozemcích nemá omezení, přestože jde o druh, který je
v seznamu invazních rostlin. Z legislativního hlediska (zá-
kon č. 147/96 Sb. ve znění zákona č. 314/2001 Sb.) žádné
překážky nejsou. Pěstitel si ovšem musí dobře zabezpečit,
aby se křídlatka nešířila z jeho pozemku do okolí (§ 4 písme-
no a) odst. 1 uvedeného zákona). Pokud by to nezvládl a
způsobil tak její rozšíření na okolních pozemcích, podléhá
správnímu řízení a pokutě.
Oba  výše  uvedené  odstavce nejsou,  podobně  jako  ně-

které jiné zákony, v úplném souladu. Lze si je vykládat obo-
jetně, což způsobuje dohady mezi zainteresovanými slož-
kami.

Ekonomika
V tab. 6 jsou uvedeny modelové variabilní náklady od

založení porostu až po sklizeň, odvoz a uskladnění sklize-
ného materiálu. Do výpočtů byly zahrnuty také fixní nákla-
dy na pěstování. Výpočty zahrnují průměrné hodnoty za
10-ti leté období.pěstování Nejvyšší z nákladů je zatím cena
sadby (oddenků). Při kalkulaci sponu jednoho oddenku na
m2 a ceně 5 Kč za kus vychází cena sadby 50 000 Kč.ha-1.
Také Sladký, 2003 uvádí, že založení plantáže křídlatky je
velmi nákladné a uvádí cenu 50 000 Kč.ha-1. Za předpokla-
du, že se ujme většina sazenic a nebude se muset dosazo-
vat a předpokládané délky ponechání porostu 10 let vy-
chází při přepočtu cena sadby na 5 000 Kč.ha-1.rok-1 (při
ponechání porostu 20 let 2 500 Kč.ha-1.rok-1). Potom celko-
vé náklady na pěstování a sklizeň křídlatky při modelové
kalkulaci na 10 let trvání porostu vychází na 18 050 Kč.ha-

1.rok-1 (tab. 6). V uvedených kalkulacích není započteno
dosoušení sklizeného materiálu.

Ukazatel Jednotka Náklady 
Organická hnojiva Kč.ha-1 - 
Průmyslová hnojiva Kč.ha-1 2 030 
Osivo, sadba  Kč.ha-1 5 000 
Chemické přípravky Kč.ha-1 80 
Materiáloové náklady celkem Kč.ha-1 7 110 
Mechanizované práce Kč.ha-1 6 050 
Spotřeba paliva Kč.ha-1 1 566 
Potřeba práce Kč.ha-1 679 
Ostatní variabilní náklady Kč.ha-1 245 
Variabilní náklady celkem Kč.ha-1 15 671 
Fixní náklady celkem Kč.ha-1 2400 
Náklady celkem (var. + fixní) Kč.ha-1 18 050  
 

Tab.6: Ekonomika pěstování křídlatky (Kč.ha-1.rok-1)
pro energetické účely (průměr za 10-ti leté období
pěstování)

Při prvním nebo druhém termínu sklizně (tab. 3) je třeba
před dalším zpracováním posekanou fytomasu dosoušet.
V prvním termínu sklizně lze za příznivého počasí dosoušet
na poli. Posekaný materiál je třeba alespoň dvakrát obracet
a potom shrnou a buď rozřezat nebo balíkovat a odvézt.

Obracení  a  shrnování  vychází modelově na cca 2 000
Kč.ha-1.
V prvním termínu sklizně lze počítat s výnosem kolem 16

tun sušiny fytomasy. Při obracení, shrnování a nakládání
materiálu lze počítat s 20 % ztrátou fytomasy. Výnos tedy
poklesne na 12,8 t.ha-1 sušiny. Celkové náklady na pěsto-
vání, dosoušení a odvoz materiálu stoupnou na 20 050
Kč.ha-1 nebo 1 566 Kč.t-1 úsušku.
Dosoušení studeným vzduchem se doporučuje max. do

40 % vlhkosti materiálu, temperovaným vzduchem od 40 %
do 55 % vlhkosti. Při průměrné vlhkosti 50 % dosahované
na podzim u většiny sledovaných plodin je třeba dosoušet
temperovaným vzduchem. Podle naších modelových vý-
počtů je třeba 500 Kč.t-1 úsušku. Při průměrném výnosu 45
t.ha-1 čerstvé hmoty vychází náklady na dosoušení tempe-
rovaným vzduchem na cca 9 000 Kč.ha-1. Z uvedeného je
zřejmé, že toto dosoušení si můžeme dovolit, pokud máme
levný odpadní zdroj tepelné energie.
Při druhém termínu sklizně, aby se sklízený materiál mohl

uskladnit nebo přímo spalovat, je třeba dosoušení. V tomto
podzimním termínu již nelze využít dosoušení na poli, ale
musí nastoupit, podle vlhkosti materiálu, dosoušení stude-
ným nebo ve většině případů temperovaným vzduchem,
které by se mělo započítat do celkových nákladů. Při prů-
měrném výnosu 14 t.ha-1 čerstvé hmoty a potřebě 500 Kč.t-
1 je třeba na dosoušení 5 200 Kč.ha-1.
Při jarním termínu sklizně dochází u křídlatky k velkým

ztrátám fytomasy a tedy logicky se zvyšují celkové náklady
na 1 tunu produkce. Při celkových nákladech 18 050 Kč.ha-

1.rok-1 a průměrném výnosu 7 t.ha-1 na jaře se zvýšily celko-
vé náklady na 1  tunu produkce na 2 580 Kč. Tato cena
vychází pro materiál, který lze okamžitě spalovat, skladovat
nebo dále zpracovávat na pelety, brikety a pod., což není
možné bez dosoušení u materiálu z prvních dvou termínů
sklizně.
Náklady na výrobu a zpracování a případné dosoušení

se musí kalkulovat na jednotlivé konkrétní případy, neboť
cena suroviny bude záviset na mnoha okolnostech, jako
jsou způsob zakládání a sklizně jednotlivých plodin, délka
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pěstebního období, vzdálenosti přepravy, způsobu nasklad-
nění, skladování a vyskladnění, dosoušení apod. Náklady
a zisky budou záviset také na dosahované velikosti výno-
sů komodit.

Závěr
Náklady na pěstování křídlatky jsou značné. Pohybují se

v hodnotách v průměru za 10-ti leté období od 20 050 Kč.ha-

1.rok-1 nebo 1 566 Kč.t-1 úsušku při sklizni v době největší-
ho nárůstu fytomasy (konec srpna nebo začátek září) do
celkových nákladů na 1 tunu produkce 2 580 Kč na 1 tunu
produkce sušiny při sklizni po zimě (v únoru nebo březnu).

Založení plantáže je zatím velmi nákladné – kolem 50 000
Kč.ha-1, proto z počátku by se mohly sklízet především stá-
vající souvislé, „divoké“ porosty. Porosty založené z od-
denků mohou  vykazovat  nevyrovnanou  jakost  a  schop-
nost vegetace, což může zapříčinit horší vzcházivost po-
rostu. Proto je třeba věnovat zvýšenou pozornost zakládá-
ní porostu, aby se dosáhlo očekávaných výnosů.
Při sklizni na přístupných plochách je možno použít v

době po odkvětu stroje pro sklizeň pícnin (pojízdné sekač-
ky nebo žací lišty, obraceče píce a svinovací lisy), na jaře
sklizeče pro sklizeň kukuřice a na kořeny stroje na okopani-
ny, pro speciální podmínky bude třeba vyvinout speciální
stroje.
Pokud jde o tvorbu nadzemní fytomasy nevýnosnější je

křídlatka sachalinská, nejméně výnosná křídlatka japonská.
Vysokých a stabilních výnosů dosahují křídlatky od třetí-
ho roku po založení porostu.
Z uvedených výsledků lze doporučit sklizeň křídlatek v

době těsně po odkvětu, nebo až na jaře. Oba termíny mají
svoje výhody a nevýhody. První termín vysoké výnosy
fytomasy při vysokém obsahu vody, jarní termín nízkou
vlhkost a vyšší kvalitu sklizené fytomasy určené pro spalo-
vání.
Jako palivo  je křídlatka srovnatelná se suchou dřevní

štěpkou, po úpravě i s dřevními briketami a peletami neboť
má velmi podobné mechanické a topenářské vlastnosti.
V poslední době,  s ohledem na vysoké  výnosy sušiny

fytomasy z plochy a možnosti dalšího využití, se uvažuje
(při zachování určitých přísnějších pravidel pěstování) přes
poukazování na to, že jde o jeden z nejobtížnějších plevelů,
s křídlatkou jako alternativním obnovitelným zdrojem ener-
gie a zdrojem dalších látek sloužících ve farmaceutickém
průmyslu  a  další  průmyslové  výrobě.  Z  tohoto  pohledu
nemusí být křídlatka pouze zavrhovaným plevelem ale vý-
znamnou rostlinou se širokým spektrem využití.
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Anotace
Jsou uvedeny technologie pěstování a sklizně křídlatky včetně ekonomického hodnocení pěstování. Jsou srovnávány dva
druhy křídlatky (japonská, sachalinská) a jejich hybrid (křídlatka česka) z hlediska vlivu hnojení dusíkem a termínu sklizně na
výnosy, obsah vody, obsah živin a energetický obsah ve sklizené fytomase. Jsou uvedeny možnosti využití křídlatek.

Klíčová slova: křídlatka, agrotechnika, ekonomika, výnosy, termíny sklizně, obsah vody, obsah živin, energetický obsah
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ZATÍŽENÍ OBSLUHY SAMOJÍZDNÝCH SKLÍZECÍCH STROJŮ HLUKEM
NOISE  LOADING  OF HUMAN  OPERATOR  OF  THE  MOVABLE COMBINE  HARVESTERS

M. Šístková, A. Peterka
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

Abstract
The intense noise is for human organismus very negative and by long time exposition damage the health. By combines and
movable harvesters was measure noise exposition of servis workers. On working point (cabines of machines) was measure
level of noise by 8 kHz and with balance filtr A. By some of workers is exposition of noise too hight under hygienic limits.

Keywords: combines harvesters; nois load of servis workers; limits of noise expose.

Úvod
Hluk patří k nejrozšířenějším škodlivinám pracovního i

životního prostředí. Vážným problémem se stává v posled-
ních letech, protože rozvoj průmyslu a dopravy zaznamenal
nebývalou akceleraci. Hluková zátěž naší populace je způ-
sobena v průměru 40 % z pracovního prostředí a z 60 % z
mimopracovního prostředí.

Sluchový analyzátor má funkci alarmujícího orgánu. Slu-
chové podněty jsou biologicky účinnější než zrakové. Pře-
vážnou  většinu  výstražných  podnětů  z  prostředí  člověk
přijímá sluchem. Organismus nemá žádnou možnost fyzio-
logicky vyřadit sluch z činnosti. Jelikož nemáme „ušní víč-
ka“, uši jsou „otevřené „ i při spaní a centrální nervový
systém zpracovává všechny zvukové podněty. Ovlivnění
zdravotního stavu vlivem nadměrného hluku se projeví ku-
mulací mnoha negativních faktorů až za delší dobu, po mi-
nimálně 10-15leté expozici [6]. Nadměrný hluk je škodlivina,
na kterou se člověk nemůže adaptovat [1, 2, 3].
Nejúčinnějším způsobem ochrany jsou opatření, aby lidé

byli vystaveni hluku v co nejmenší možné míře, zejména
aby nebyly překračovány nejvyšší přípustné hodnoty, sta-
novené příslušnými předpisy (Nařízení vlády č. 148/2006
Sb.  O ochraně  zdraví  před  nepříznivými  účinky  hluku
a vibrací, duben 2006). Tohoto je možné dosáhnout pěti
základními způsoby:
1) Odstraněním zdrojů  hluku  nebo  podstatným snížením

vyvolávaného hluku (tzn. nekonstruovat a nepoužívat
stroje a zařízení s přílišnou hlučností, bránit šíření hluku
a chvění pružným uložením, užívat antivibračních nátě-
rů apod.). Nejlepším způsobem je inovace hlučného za-
řízení méně hlučným.

2) Uzavřením  zdroje hluku  vhodným  krytem, např.  obe-
zdění kompresoru, vytvoření příčky apod.

3) Oddělením exponovaného pracovníka od zdroje.
4) Omezením délky hlukové expozice, zařazením klidových

přestávek  pro odpočinek v nehlučném prostředí nebo
střídáním pracovníků v hlučném a nehlučném  prostře-
dí.

5) Používáním vhodných osobních ochranných pomůcek
(vatové chrániče uší, rezonanční chrániče, sluchátkové
chrániče, protihlukové kukly a přilby). Užíváním těchto

pomůcek by nikdy nemělo být konečným řešením,  to  je
třeba hledat ve snižování hlučnosti výše popsanými způ-
soby [6].
Sklízecí řezačky a sklízecí mlátičky zaujímají v rostlinné

výrobě významné místo. Jejich provoz je však doprovázen
některými projevy narušujícími životní prostředí. Největší
expozici  těchto  projevů  je  vystaven  pracovník  obsluhy.
Nejrušivěji a nejintenzivněji působí hluk a bez nadsázky lze
konstatovat, že dopad na zdraví je při jeho dlouhodobém
působení nejhorší. Cílem všech výrobců je, aby konstruk-
ce strojů zajišťovaly co nejmenší působení těchto faktorů
na lidský organizmus.

Materiál a metodika
Bylo provedeno přehledové měření hlukové zátěže pra-

covníků obsluhy  speciálních strojů  pomocí zvukoměrné
techniky (zvukoměr typu 00023 od výrobce Robotron SRN,
předzesilovač MV 102 a kondenzátorový mikrofon MK 102
spojený s přenosným počítačem PSD 3Nsx/20, 200 MHz
Siemens Nixdorf pomocí digitálního převodníku). Byly mě-
řeny hladiny akustického tlaku při kmitočtu 8 kHz a váho-
vém filtru A na pracovních místech obsluhy (kabina strojů).
Měření bylo provedeno většinou na novějších typech strojů
(tabulka č. 1 a č. 2).
Způsob měření a výpočet hlukové zátěže byl proveden

dle Sbírky zákonů č. 148/2006, podle které od dubna 2006
platí „Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými
účinky hluku a vibrací“ a podle české technické normy ČSN
ISO 9612 platné od listopadu 2000 [5].
Pro objektivitu výsledných hodnot bylo měření prove-

deno třikrát a výsledná ekvivalentní hladina akustického
tlaku byla vypočtena dle níže uvedeného vztahu (2).
Měření probíhalo při plném pracovním zatížení a dílčích

režimech (tabulka č.2 a č.3).
Měřeno bylo též tzv. hlukové pozadí, kdy měření probí-

halo za klidu motoru stroje se všemi zavřenými dveřmi i
okny.
Snímací mikrofon byl během měření připevněn ke slu-

chátkovým chráničům, které měl řidič traktoru nasazeny tak,
aby jejich poloha splňovala podmínky uvedené v normě
[5].
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Sklízecí mlátičky 
Druh a typ 

stroje 
CADSE IH 

1680 
CLAAS 

LEXION 430 
NEW 

HOLLAND 
TX68 

JOHN DEERE 
2054 

MASSEY 
FERGUSON 

MF34 
motor 

Case IH, 6V Mercedes 
OM 336,6V 

IVECO 
8460 SRI/10/20 John Deere, 6V 

Massey 
Ferguson 612 

DSL, 6V 
Výkon motoru 191 kW 176 206 132 147 
Otáčky  mlátic.  
bubnu  1.min-1 800 1000 1050 900 1000 

Typ mlátícího 
ústrojí Axial-Flow Multicrop,sys-

tém APS radiální radiální radiální radiální 

Průchodnost 
kg . s-1 6,6 7,7 8,8 5,85 6,25 

Hod. výkonnost 
ha . h-1 2,4 2,8 3,2 2,0 2,25 

Den. výkonnost 
ha . den-1 21 25 30 18 20 

Rok výroby 1992 1996 1994 1993 1990 
 

Tab. 1: Technické a exploatační parametry sledovaných sklízecích mlátiček a řezaček

 Sklízecí řezačky 
Druh a typ 

stroje 
CLAAS Jaguár 

695 SL 
MENGELE 

MAMMUT SF 6000 
STEYR 8300 

+ Champion 3000 
SP – 35 Torron 
+ ZUBR 300 U 

motor Mercedes OM 
405LA 

Daimler-Benz OM 422, 
8V Steyr 300DE, 6V LIAZ 354 S 

Výkon motoru 
[kW] 260 243 206 150  

Otáčky řezacího 
bubnu [min-1] 1100 1000 1000 1200 

Typ řezacího 
ústrojí bubnové bubnové kolové bubnové 

Průchodnost 
 [kg . s-1] 33 30,5 25 20,8 

Hod. výkonnost 
[ha . h-1] 2,4 2,2 1,8 1,4 

Den. výkonnost 
[ha . den-1] 24 20 16 12 

Rok výroby 1989 1995 1990 1984 
 

Pracovní režim CASE IH CLAAS NEW 
HOLLAND 

J. DEERE MASSEY 
FERGUSON 

Hluk. pozadí 
[dB] 59,0 69,4 61,2 60,8 63,0 

Běh motoru 
[dB] 88,9 95,3 94,9 90,9 89,2 

Sečení pšenice 
[dB] 110,8 102,2 98,8 98,1 98,8 

Vyprazdňování 
zásobníku [dB] 106,9 117,4 95,2 105,6 105,8 

Na místě se zap. 
prac. org. 108,8 109,7 99,7 95,1 110,6 

Otáčka  se  zap. 
prac. org. 103,7 100,9 98,5 93,8 101,9 

 

Tab. 2: Hladina hlukové zátěže pracovníka obsluhy při různých pracovních režimech u sklízecích mlátiček
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Hodnoty ustáleného a proměnného hluku na pracoviš-
tích byly vyjádřeny ekvivalentní hladinou akustického tla-
ku A LAeq,T, vypočítanou dle vztahu

  dtTL
T

tL
TAeq 

0

)(1,0
, 10/1log10 [dB],  (1)

kde L(t) je okamžitá hladina akustického tlaku v dB, T je
doba, ke které se ekvivalentní hladina vztahuje.
Časový interval měření T byl rozdělen na kratší intervaly

Ti, proto byla vypočítána  ekvivalentní hladina akustické-
ho tlaku A pomocí vztahu











  

m

i

L

iTAeq

TiAeq

T
T

L
1

10
,

,

10.1log10 [dB], (2)

kde LAeq,Ti  je ekvivalentní hladina akustického tlaku A,
která se vyskytuje v časovém intervalu Ti, T se rovná

,
1 

m

i iT m je celkový počet dílčích časových intervalů.

Hygienický limit expozice hluku pro jinou než osmihodi-
novou pracovní dobu T (480 min) byl stanoven tak, že ke
stanovenému přípustnému expozičnímu limitu pro osmiho-
dinovou pracovní dobu LAeq,8h byla připočtena korekce KT
stanovená ze vztahu









T
KT

480log10 [dB] (3)

kde T je pracovní doba v hluku za směnu v minutách.

Hygienický limit pro osmihodinovou pracovní dobu (pří-
pustný expoziční limit) ustáleného a proměnného hluku při
práci vyjádřený ekvivalentní hladinou akustického tlaku A
LAeq,8h se v tomto případě pracovních činností rovná 85 dB
[4] a k němu podle délky pracovní doby byla připočtena
korekce dle vztahu č.3 (graf č.2 a č.4).
Při zjišťování celkové denní hlukové expozice obsluhy

v průběhu sklizňového období bylo vycházeno z průměrné
denní  a  hodinové  výkonnosti  sledovaných  strojů,  které
jsou uvedeny v tabulce č. 1 a č. 2.

Pro stanovení doby hlukové expozice pracovníka T bylo
použito vztahu

 1.. 


oh

den

kkW
WT [h],

kde Wden je denní výkonnost stroje [ha], Whod je hodino-
vá výkonnost stroje [ha], k je koeficient pracovního nasa-
zení stroje a ko je koeficient oprav.

Výsledky a diskuze
Naměřené hodnoty hlukové zátěže (ekvivalentní hladina

akustického tlaku) jsou uvedeny v tabulkách (č.2 a č.3) a
uspořádány podle pracovního režimu - při plném pracov-
ním zatížení a dílčích režimech. Tabulky jsou sestaveny
zvlášť pro mlátičky (tabulka č.2) a řezačky (tabulka č.3).

Tab. 3: Hladina hlukové zátěže pracovníka obsluhy při různých pracovních režimech u sklízecích řezaček

Pracovní režim CLAAS MENGELE 
MAMMUT 

STEYR 
+ Champion 

SP – 35 TORRON 
+ ZUBR 

Hluk. pozadí [dB] 68,5 55,8 70,0 85,0 
Běh motoru [dB] 85,3 89,1 90,5 99,7 
Sečení kukuřice [dB] 100,5 102,1 103,2 110,5 
Otáčka se zapnutými 
prac. orgány [dB] 89,4 93,1 95,0 107,4 

 

Porovnání hlukové zátěže  pracovníků obsluhy, hygie-
nického limitu pro osmihodinovou pracovní dobu (přípust-
ný expoziční limit) ve sledovaných strojích během různých
pracovních režimů je graficky znázorněno v grafu č.1 a č.3.
Znázornění doby expozice T a hygienického limitu pro sku-
tečnou délku pracovní doby pro pracovníky sledovaných
strojů je uvedeno v grafu č.2 a č.4.

Závěr
Po naměření ekvivalentních hladin akustického tlaku LAeq,T

na jednotlivých místech obsluhy a vyhodnocení expozice
hlukové zátěže jednotlivých pracovníků obsluhy speciál-
ních samojízdných strojů pro  skutečnou délku pracovní
doby T lze konstatovat, že pracovníci obsluhy sklízecích
mlátiček a sklízecích řezaček jsou vystavováni nadměrné-
mu hluku vysoce překračujícímu hygienický limit pro sku-
tečnou délku pracovní doby i přípustný expoziční limit (graf
č.1, č.2, č.3 a č.4).
U pracovníků obsluhy, kteří jsou vystavováni nadměr-

nému hluku překračujícímu přípustný expoziční limit (v na-
šem případě pracovní činnosti 85 dB pro osmihodinovou
pracovní dobu a pro skutečnou dobu expozice hodnoty dle
grafu č.2 a č.4), musí podle [4] zaměstnavatel provést mini-
mální rozsah opatření k omezení expozice hluku tzn., zajis-
tit, aby z hlediska ochrany sluchu zaměstnanci používali
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Graf 1: Hluková zátěž pracovníka v kabině sklízecích mlátiček při různých pracovních činnostech.
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Graf 2: Hygienický limit pro jinou než osmihodinovou pracovní dobu u sklízecích mlátiček.
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Graf 3: Hluková zátěž pracovníka v kabině řezaček při různých pracovních činnostech.
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Graf 4: Hygienický limit pro jinou než osmihodinovou pracovní dobu u sklízecích řezaček

vhodné osobní ochranné prostředky (např. ušní zátky, slu-
chátkové chrániče), které mohou hladinu zdraví škodlivé
hlukové zátěže na tento limit snížit. Z tohoto nařízení vy-
plývá, že pracovníci obsluhy výše uvedených strojů jsou
povinni při práci používat vhodné osobní ochranné pro-
středky a jejich zaměstnavatel je povinen toto zajistit.

Tento elánek byl vytvooen v rámci oešení projek-
tu QH 72134.
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Abstrakt
Nadměrné zatížení hlukem působí na lidský organizmus negativně, při dlouhodobé expozici poškozuje zdraví. U samojízd-
ných sklízecích mlátiček a řezaček bylo provedeno přehledové měření týkající se hlukové zátěže pracovníků obsluhy. Na
pracovních místech obsluhy (v kabinách strojů) byly pomocí zvukoměrné techniky měřeny hladiny akustického tlaku při
kmitočtu 8 kHz a váhovém filtru A. Ze získaných údajů lze konstatovat, že někteří pracovníci obsluhující tyto speciální stroje
jsou vystavováni hluku pracovního prostředí přesahujícímu přípustný expoziční limit.

Klíčová slova: samojízdné sklízecí stroje; hluk pracovního prostředí; přípustný expoziční limit.
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VÝVOJ NOVÝCH KONŠTRUKCIÍ ZHUTŇOVACÍCH STROJOV PRE VÝROBU
UŠLACHTILÝCH BIOPALÍV

DEVELOPMENT  OF  NEW  CONSTRUCTIONS  OF  COMPACTING  MACHINES  FOR  FINE  BIOFUELS
PRODUCTION

Ľ. Šooš
Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality Strojnícka fakulta STU v Bratislave

Abstract
Described are ways of various waste materials compaction from Californian earthworm keeping, cocoa waste, peat, waste
water cleaning plants and remainders of some animal pests breeding. Further are presented new constructions of presses
developed at the Institute of production systems in Bratislava. It regards the pellet press with axial – rotation rollers, multi-
technological construction of compacting machine, two-chamber briquette press Bl 2-65-700, new construction of compac-
ting machine for production of non-cylindrical pellets, counter-rotating construction of threaded press and technology of
feedstock compaction with increased moisture.

Keywords: heat briquette, pellet, briquetting press, briquetting, pelleting

Úvod
Výroba  ušľachtilých  biopalív  je  vhodnou  cestou  ako

energeticky efektívne zhodnotiť biomasu a ďalší energe-
tický odpad. Palivo v 21. storočí musí okrem energetických,
environmentálnych a ekonomických kritérií spĺňať aj krité-
rium vysokého komfortu a bezpečnosti pri jeho spaľovaní.
Moderný energonosič musí mať rovnomernú veľkosť frak-
cie, hustotu, vlhkosť a vhodný tvar. Technológiami trans-
formujúcimi biomasu do biopalív s požadovanými vlastnos-
ťami sú technológie zhutňovania.
Oddelenie výrobnej techniky sa už niekoľko rokov ve-

nuje materiálovému a energetickému zhodnocovaniu bio-
masy. V predchádzajúcich rokoch sme pozornosť zamerali
na vývoj strojov určených na úpravu a briketovanie bio-
masy. Na katedre sme vyvinuli modulový drviaci stroj DZ
240, bubnový rotačný triedič TR 2000, modulový doprav-
ný  a skladovací  systém. V  poslednom  čase,  v    súlade
s celosvetovým  trendom,  venujeme  zvýšenú  pozornosť
technológiám zhutňovania. Dôkazom toho je  na katedre
vyvinutý a komerčne úspešný mechanický briketovací lis
BZ 50-250, (obr. 1). Z prebiehajúcich výskumných aktivít
sú významné hlavne skúšky nového konštrukčného  prin-
cípu peletovacieho stroja, vývoj multitechnologickej kon-
štrukcie zhutňovacieho stroja, lisovania  suroviny so zvý-
šenou  vlhkosťou,  či  vývoj  zhuťnovacieho  stroja  novej
generácie, produktom ktorého bude úplne nový tvar výlis-
ku. Narastajúci význam energetického zhodnocovania bio-
masy môžeme dokumentovať aj zvyšujúcim sa záujmom
zahraničných odberateľov o  ušľachtilé biopalá (brikety,
pelety), ako aj rastúcim záujmom slovenskej podnikateľs-
kej sféry o ich produkciu. Často dostávame otázku, ktorá
technológia je výhodnejšia, briketovanie alebo peletova-
nie? Podať jednoznačnú odpoveď na túto otázku je veľmi
ťažké, prakticky nemožné. Výber technológie je závislý od
finančných zdrojov, množstva, druhu a kvality spracová-

vanej  suroviny, od dodavateľsko  - odberateľských vzťa-
hov, atď. Pre konkrétneho záujemcu preto robíme expertný
posudok zameraný na výber technológie a ekonomiku budú-
cej výroby.
Cieľom predkladaného príspevku je priblížiť známe výs-

kumné aktivity v oblasti technológií zhutňovania realizo-
vané na Ústave výrobných systémov, environmentálnej
techniky a manažmentu kvality Strojníckej fakulty STU
v Bratislave.

Obr. 1: Briketovací lis BZ 50 - 280

Výskum
Realizované výskumné aktivity na ústave môžeme rozde-

liť do dvoch základných smerov, (obr. 2) na výskum zhut-
ňovania nových druhov materiálov a vývoj nových kon-
štrukcií zhutňovacích strojov.
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Nové druhy zhutňovaných materiálov
 

Cenovo dostupná konštrukcia peletovacieho stroja 

Multitechnologická konštrukcia zhutňovacieho stroja 

Dvojkomorový briketovací lis BL 2-65-700 

Nová konštrukcia zhutňovacieho stroja – nový tvar 
a rozmer výlisku 

Protibežná konštrukcia závitovkového lisu 

Lisovacia hubica pre lisovanie suroviny so zvýšenou 
vlhkosťou 

Humus z Kalifornských dažďoviek  
 
Odpad z kakaa 

Odpad z ČOV 

Slama 

Humus z Vrtivky mediterárnej 

Rašelina 

VÝSKUM   
ZHUTŇOVANIA 

ZHUTŇOVANIE 
NOVÝCH DRUHOV 

MATERIÁLU VÝVOJ NOVÝCH 
KONŠTRUKCIÍ 

Obr. 2: Výskumné aktivity v oblasti zhutňovania

Našou snahou je rozšíriť existujúce technológie zhutňo-
vania aj na nové zatiaľ nepoužívané druhy materiálov tak
pre ich následné materiálové ako aj energetické zhodnote-
nie. Pri vývoji nových druhov energonosičov zameriavame
svoju pozornosť okrem zhutňovania klasickej dendromasy
aj na fytomasu, rašelinu, ale snažíme sa tieto technológie
aplikovať aj pri zhodnocovaní odpadov v komunálnej sfé-
re.
Odpad z Kalifornských dážďoviek
Kalifornské dážďovky (Eisenia foetída) sa chovajú na

výrobu špeciálnej zmesi enzýmov potrebných pre výrobu
naprosto čistých bielkovín. Tieto dážďovky sú pestované
v špeciálnom humuse.  Tento humus obsahuje veľké množ-
stvo živín a s výhodou je  ho možné použiť ako hnojivo pre
kvety.  K tomu je ale potrebná vhodná granulácia humusu.
Z uvedeného  dôvodu  sa  na nás  obrátila  firma Agrospol
Železovce, s.r.o. s požiadavkou zhutňovať humus do tvaru
tyčiniek vhodných pre aplikáciu izbových kvetov.
Odpad z kakaa
Odpad z kakaa je možné zhutniť do peletiek. Takto zhut-

nený odpad je možné ďalej tak materiálovo ako aj energe-
tický zhodnocovať. Uvedený odpad sme spracovávali pre
firmu Renem.
Rašelina
Jedná sa o potenciálny energetický zdroj, ktorý má veľmi

podobné parametre ako hnedé uhlie. Zhutňovanie rašeliny
sme realizovali pre firmu Sloven, s.r.o. so sídlom  vo Špišskej
Novej Vsi.  Uvedená  firma  uvažuje  briketovať  rašelinu
v Rusku  a na Ukrajine a na  našich  briketovacích  lisoch
a časť z takéhoto paliva dovážať aj na Slovensko.

Odpad z ČOV
Jedná sa o veľmi problematický odpad tak s ohľadom na

jeho vlhkosť a množstvo. V neupravenom stave sa jedná
sa o kašovitý odpad s 95 - 98 % relatívnou vlhkosťou. Od-
pad pritom obsahuje 65 – 80 % organického materiálu. Po
odstredení, tlakovom lisovaní, naviazaní na základný no-
sič, fermetrácii a následnom lisovaní je možné z odpadu zís-
kať alternatívne palivo s výhrevnosťou 9 – 11 MJ/ kilo-
gram.   Už prvé experimentálne výsledky ukázali, že je to
spôsob ako z odpadu možno získať vhodné alternatívne
palivo.
Slama
Na Slovensku sa v súčasnosti  seje  pšenica asi na 800

tisíc hektároch. Z jedného hektára pritom získame asi 4 tony
pšenice a približné také isté množstvo aj slamy. Pritom táto
slama nie je vhodná ani na kŕmenie ani na podstielku do-
bytka. Výhrevnosť slamy je asi 14,5 MJ/Kg. Z uvedeného
je zrejmé, že ide o nezanedbateľný energetický potenciál.
Pre príklad úspešného energetického zhodnotenia slamy
stačí cestovať len niekoľko kilometrov do rakúskeho mes-
tečka Wolstahl. Na zhutňovaní slamy participujeme spo-
ločne s SDVU.
Humus z Vrtivky mediterárnej
Vrtivka mediterárna je jedným z najväčších poľnohospo-

dárskych škodcov na svete.  Inštitúcia APHIS v roku 1993
predbežne  stanovila,  že  ročné  straty  spôsobené  týmto
škodcom v USA. by mohli byť 1,5 miliardy dolárov. Na jej
zneškodnenie bol vytvorený projekt SIT(Steril Insekt Tech-
nique). Pri tejto metóde je škodca chovaný v umelých pod-
mienkach, sterilizovaný a vypúšťaný do postihnutých ob-
lastí.
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Po vyliahnutí sú vajíčka umiestnené v špeciálnej zmesi zlo-
ženej z otrúb, cukru, vody, sušených pivných kvasníc a
ďalšísh zložiek. Výživná zmes je určená iba na jedno použi-
tie. Likvidácia tohoto odpadu predstavuje enviromentálny
ako aj ekonomický problém. Najvýhodnejším spôsobom li-
kvidácie kašovitého odpadu vychádza použitie technoló-
gie peletovaním.

Nové konštrukcie lisov
Výskum nových konštrukcií zhutňovacíh strojov na ka-

tedre realizujeme v šiestich základných smeroch:
Cenovo dostupná konštrukcia peletovacieho stroja
Malé a stredne veľké zhutňovacie stroje by bolo možné

nasadiť v stolárskych a drevospracujúcich podnikoch rá-
dovo v desiatkach a stovkách kusov. Tým by si viaceré
firmy riešili problém s vykurovaním. Problémom je vysoká
cena klasických peletovacích strojov.

Jedným z možných riešení novej cenovo dostupnej kon-
štrukcie peletovacieho stroja je lis s axiálno – rotačnými
valcami vyvinutý na našej katedre. Rez lisom je znázornený
na obrázku 3, [2]. V súčasnosti sme prevádzkové skúšky
funkčného prototypu, (obr. 4.) a prebieha príprava spuste-
nia sériovej výroby lisu v Topose Továrniky v Pieštanoch.
Na funkčnom modeli sme dosahovali výkon 25 – 40 kilogra-
mov, a príkon 250 Wattov. Odhadovaná cena tohto výko-
nového radu je v rozsahu 120-140 tisíc slovenských korún.
V súčasnosti dokončujeme výkresovú dokumentáciu pre
rozmerový rad s výkonom 150-200 kilogramov za hodinu.
Je  reálny predpoklad,  že  prototyp  vo väčšom prevedení
bude mať požadovaný výkon a bude cenovo prijateľný.

 
1 – násypka,
2 – dodávaný materiál,
3 – lisovacia matrica,
4 – lisovacia komora,
5 – gu3 a,
6 – pravý unášae,
7 – 3 avý unášae,
8 – odvod peliet,
9 – lisovací kotúe

Obr. 3: Nová konštrukcia peletovacieho stroja s axiálno
– rotačnými kotúčmi

 Obr. 4: Pohľad na funkčný model novej konštrukcie peletovacieho stroja
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Multitechnologická konštrukcia zhutňovacieho stroja
Našou snahou je, aby sme jednoduchou výmenou liso-

vacej hubice na briketovacom lise mohli vyrábať pelety.
Princíp zmeny je zrejmý z obrázku 5. Máme vyrobenú špeci-
álnu peletovaciu hubicu na náš briketovací lis BZ 50 280
a v tomto  období  sme  začali  v Lehote  pod  Vtáčnikom
a v spolupráci SDVÚ s realizáciou prevádzkových skúšok
na konkrétnej surovine – slame, [1].

 

 

 

  

 

Obr. 5: Briketovací lis BL 50-250 s vymeniteľnými  lisovacími  hubicami  umožňujúcimi 
vyrábať brikety i pelety. 

 

 

 

Obr.6: Briketovací lis BL 50-250 v samostatnom radení, v paralelnom radení a dvojkomorové 
prevedenie BL 2-50-250 lisu. 

 

Dvojkomorový briketovací lis  BL 2-65-700
V roku 2001 bol vypracovaný projekt dvojkomorového

prevedenia lisu BL 2-65-700 použitím unifikovaných diel-
cov a podskupín z  už existujúceho jednokomorového lisu
BL 50-250, obr. 6, [3]. Výkon stroja (kg.h-1) sa zdvojnásobí,

príkon lisu (kW) ale nie je dvojnásobný. Konečný cieľ pro-
jektu je rozpracovať existujúcu konštrukciu briketovacieho
lisu na modulovú stavbu s rôznymi priemermi produkova-
ných brikiet (50, 55, 60, 65 mm), v jedno alebo dvojkomoro-
vom prevedení. Výrobné náklady na lis by sa pritom znížili,
pretože až 83% dielov nezávisí od priemeru vyrábaných
brikiet a počtu lisovacích komôr. Podľa požiadaviek zákaz-
níka by sme potom vedeli navrhnúť stroj šitý na mieru tak

z hľadiska výkonu ako aj z hľadiska požadovaného prie-
meru brikety. V súčasnosti ukončujeme úpravu výkresovej
dokumentácie pre výrobu lisu vo firme Vural, a.s. Žilina.
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Obr.7: Prstencový lis a) rez liso, b) 3D model. 1 – lisovací prstenec, 2 – vylamovač,
3 – kalibrovací segment,4 – vnútorný lisovací kotúč, 5 – plniaci otvor,

6 – nosné kladky, 7 – pastorok

Nová konštrukcia zhutňovacieho stroja – nový tvar a roz-
mer výlisku
Som presvedčený, že peleta nie je tvarovo a rozmerovo

konečným riešením moderného  energonosiča. Toto pre-
svedčenie vyplýva z vysokých nárokov na kvalitu vstup-
nej suroviny a z vysokého opotrebovania lisovacích mat-
ríc pri výrobe peliet. Valec nie je optimálnym tvarom ani
z hľadiska automatizovanej dopravy paliva. Preto už dnes
dokončujeme výkresovú dokumentáciu pre výrobu funkč-
ného modelu úplne novej konštrukcie zhutňovacieho stro-
ja [4].

Protibežná konštrukcia závitovkového lisu
U bežných  jednostranných  závitovkových  lisov  (napr.

systém Pini & Kay) je nepopierateľný fakt extrémne vyso-
kého axiálneho zaťaženia ložísk závitovky a samotné vyso-
ké opotrebenie závitovky. Závitovkové lisy majú celý rad
výhod (kontinuálne vytláčanie brikety, vysoký stupeň zhut-
nenia), pre ktoré je dobré zaoberať sa ich ďalším vývojom.
V roku 2002 bola preto na katedre vypracovaná prvá štúdia
závitovkového briketovacieho lisu s protibežným vytláča-
ním brikety (obr. 8), [5].
U protibežného spôsobu závitovkového briketovania sa

predpokladá eliminácia vysokého zaťaženia ložísk závitov-
ky. Kľúčom k úspechu riešenia celého problému bude vyri-
ešenie extrémneho opotrebovania pracovnej závitovky lisu.
Z uvedeného dôvodu kladieme zvláštny dôraz na materiá-
lovú, konštrukčnú a rozmerovú optimalizáciu pracovnej
závitovky, [6]. Vývoj v tejto oblasti orientujeme na optima-
lizáciu rozmeru závitovky, na hľadanie vhodného materiá-
lu, či povrchovej úpravy alebo na možnosť návrhu sklada-

nej  konštrukcie  závitovky  (obr.  9),  pri  ktorej  počítame
s jednoduchou výmenou rýchlo sa opotrebovateľnej čas-
ti.

Záver
Zhutňovanie suroviny so zvýšenou vlhkosťou
V súčasnosti  sa  vo  svete zhutňuje  surovina,  ktorá má

menšiu relatívnu vlhkosť ako 18%. Klasické sušenie je pri-
tom energeticky veľmi náročné. V tejto súvislosti sa  zao-
beráme sa dvomi možnosťami výskumného bádania. Tou
prvou je zvládnuť technologický proces zhutňovania pri
vyššej hodnote relatívnej vlhkosti, ako je hraničná. Pre ten-
to účel sme na katedre vyvinuli tzv. dýchaciu lisovaciu hu-
bicu, ktorá umožňuje odvod vody z lisovacej hubice. Expe-
rimentálne skúšky potvrdili, že môžeme dosiahnuť kvalitný
výlisok aj pri vstupnej vlhkosti suroviny 25 %.  Druhou
cestou je náhrada technológie sušenia viacnásobným zhut-
nením suroviny. Keď zhutňujeme surovinu s vysokou vlh-
kosťou, výlisok sa po zhutnení opäť rozpadne. Dodaním
tepla pri zhutnení sa zo suroviny v krátkom čase odparí
veľké množstvo vody. Pri viacnásobnom zhutňovaní do-
staneme na vstupe do lisu požadovanú vlhkosť lisovanej
suroviny a na výstupe kompaktný výlisok. Laboratórne
skúšky ukázali, že kvalitný výlisok je možne dosiahnuť už
pri treťom zhutnení. Meraná vlhkosť suroviny na vstupe
do lisu mala hodnoty 50, 28 a 16 percent.
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Obr. 8: Koncepcia protibežnej konštrukcie závitovkové-
ho briketovacieho lisu.

Obr. 9: Konštrukcia skladaného nástroja – závitovky
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Anotace
Jsou popsány způsoby zhutňování různých materiálů, tj. odpadu z chovů Kalifornských dešťovek, odpadů z kakaa, rašeli-
ny, odpadů z ČOV, slámy a zbytků z chovů některých živočišných škůdců. Dále jsou uvedeny nové konstrukce lisů vyvinu-
tých v Ústavu výrobních systémů STU v Bratislavě. Jedná se o peletovací lis s axiálně-rotačními válci, multitechnologickou
konstrukcí zhutňovacího stroje, dvoukomorový briketovací lis BL 2-65-700, novou konstrukci zhutňovacího stroje pro
výrobu granulí neválcového tvaru, protiběžnou konstrukci závitového lisu a technologii zhutňování suroviny se zvýšenou
vlhkostí.
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PRÁVNÍ A EKONOMICKÉ ASPEKTY VYUŽÍVÁNÍ OBNOVITELNÝCH A
ALTERNATIVNÍCH ZDROJŮ ENERGIE

LEGISLATIVE  AND  ECONOMIC  ASPECTS  OF  RENEWABLE ENERGY  RESOURCES

P. Štěpánek, P. Černý, P. Černý
Vysoká škola ekonomická  Praha

Abstract
Regarding EU discussion about setting minimal level of renewable resources (usually 20 % discussed) for energy produc-
tion, Czech Republic potential for use of these resources is often discussed.This potential dominantly contains technical
and natural conditions, legislative and often also economical conditions are minor.Nevertheless, it is impossible to attain
any planned objectives without appropriate settings of legislative and economical conditions in spite of optimum setting of
other conditions.The authors initiated the systematic research in the area of renewable energy resources. The designed
research should provide a detailed analysis of national legislation concerning renewable and alternative resources and
compare it with legislation in countries with similar conditions but higher use these resources (e.g. Germany, Austria). The
research should also contain proposal for pertinent modifications and amendments aiming to improvement of the conditi-
ons in the Czech Republic.The economic part of the research will be focused to broader use of economic analytical
apparatus because the majority of former analysis was made by authors without economic erudition, which led to many
simplifications. Authors present first particular outputs and issues.

Keywords: renewable resources, setting minimal level of renewable resources for energy production, economic analysis,
legislation, legislation comparation

Úvod
Tři základní cíle, které definuje energetická politika Ev-

ropské unie, a které tedy dopadají na Českou  republiku
jako členský stát, jimiž jsou bezpečnost zásobování energi-
emi, konkurenceschopnost a udržitelnost, reviduje a zpřes-
ňuje dosavadní koncepce v oblasti energetiky, do značné
míry dosud řešených v rámci ostatních politik. V oblasti
alternativních zdrojů energie byl přijat závazek dosáhnout
20 % podílu obnovitelných zdrojů na celkové spotřebě ener-
gie.[2] Dalo by se tedy na energetickém trhu očekávat další
prosazování se subjektů zabývajícími se právě obnovitel-
nými zdroji energie.
Z ekonomického hlediska pro kalkulaci a porovnání efek-

tivity výroby tepla nebo výroby elektřiny z obnovitelných
zdrojů jsou ceny biopaliv, zejména dřevního či zemědělské-
ho  odpadu  podstatnou  součástí  výrobních  variabilních
nákladů. Problémem jednoznačně přesného stanovení kal-
kulačních cen je zejména neexistence transparentního trhu
s biopalivy v České republice. Z podstaty biopaliv by prak-
ticky takový trh ani neměl vzniknout, neboť výhoda biopa-
liv a zejména tepelných zdrojů, které biopaliva využívají, je
jejich lokální charakter.
Tento předpoklad je ovšem nabourán zjištěnou komodit-

ní strukturou trhu s biopalivy a zejména množstevními ka-
pacitami a geografickým umístěním dodavatelských firem.
V neposlední řadě je nutné zmínit existenci mezinárodního
obchodu s těmito komoditami, kdy dokonce podíl exportu
na celkové výrobě mnohonásobně převyšuje podíl domácí
poptávky.

Tím je samozřejmě ovlivněna ekonomická stránka projek-
tů, a to nejen při výpočtech rentability samotných zdrojů
energie z biopaliv, ale také komparace s projekty využívají-
cí klasická fosilní paliva.

Legislativní aspekty obnovitelných zdrojů energie v ČR
Již Smlouva o založení Evropského společenství nejo-

becněji nepřímo podporuje tendenci k využívání obnovi-
telných zdrojů energie, konkrétně v článcích věnovaných
životnímu prostředí (Článek 174 a Článek 175). Politika Ev-
ropského společenství v oblasti životního prostředí přispí-
vá k sledování cílů, jako jsou mj. udržování, ochrana a zlep-
šování kvality životního prostředí, obezřetné a racionální
využívání přírodních zdrojů, podpora opatření na meziná-
rodní úrovni, čelících regionálním a celosvětovým problé-
mům životního prostředí.[7]

Tyto obecné cíle jsou výchozí základnou pro aplikaci
politiky využívání energie z obnovitelných zdrojů. Článek
175 též zmiňuje rozhodovací postup Rady Evropských spo-
lečenství jako výkonného orgánu v případě přijetí opatření
významně ovlivňující volbu členského státu mezi různými
energetickými zdroji a základní skladbu jeho zásobování
energií. Nicméně energetická politika jako samostatný sub-
jekt v rámci politik Evropských společenství ve smlouvě o
jejich založení nebyl zcela řešen, byl zmíněn pouze okrajově
v otázce panevropských sítí.
Mezi průlomové dokumenty, které se týkají využívání

obnovitelných zdrojů energie v Evropské unii patří tak zva-
ná Bílá kniha EU pro obnovitelné zdroje. Bílá kniha vychází
ze situace v 90. letech minulého století, kdy byl ze strany



185

Zemědělská   technika  a  biomasa  2007

EU analyzován tehdejší stav míry využití alternativních
zdrojů a zejména nastavuje další strategie pro zvýšení vyu-
žití obnovitelných zdrojů energie. Konkrétním návrhem pro
vyčíslení indikovatelných cílů se stal požadavek na zvýše-
ní podílu obnovitelných zdrojů energie vzrostl na 12 % hru-
bé vnitroevropské spotřeby energie k roku 2010.[1]
V průběhu let počátku tisíciletí EU v oblasti legislativy

přijala několik dalších významných směrnic, týkající se po-
litiky a strategií v oblasti energetiky a zejména oblasti ob-
novitelných zdrojů energie se dotýká Směrnice Evropské-
ho Parlamentu a Rady 2001/77/ES ze dne 27. září 2001 o
podpoře elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů ener-
gie na vnitřním trhu s elektřinou konstatuje důvody, pro
které je nutné upravit evropskou normou oblast využití
energie z obnovitelných zdrojů.
Potenciál využívání obnovitelných zdrojů energie v EU

shledala nedostatečným a konstatuje, že obnovitelné zdro-
je mohou mj. přispět k bezpečnosti zásobování, splněním
cílů Kjótského protokolu a zajistit, aby tento potenciál byl
lépe využíván v rámci vnitřního trhu s elektřinou. Pro dosa-
žení výsledků a cílů EU shledává stanovení závazných a
náročných cílů v oblasti obnovitelných zdrojů na vnitros-
tátní úrovni. Proto vyžaduje od národních států stanovení
státních směrných cílů pro využití obnovitelných zdrojů
energie, přičemž jako vodítko směrných cílů doporučuje
dosažení podílu 12 % na hrubé domácí spotřebě elektřiny
do roku 2010.[5]
Česká republika samozřejmě není izolovaným ostrovem

uprostřed Evropy a také výše zmiňovaná evropská legisla-
tiva nachází odraz v legislativě národní. Již v přístupové
smlouvě  České  Rrepubliky  k Evropskému  společenství
v příloze věnované energetice nalezneme referenční hod-
noty pro stanovení státních směrných cílů pro elektřinu
vyrobenou z obnovitelných zdrojů energie, konkrétně 8 %
elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů energie na hru-
bé spotřebě elektřiny v České Republice v roce 2010.[6]

Mezi dalšími strategickými dokumenty lze zmínit zejména
dlouhodobou Státní energetickou koncepci, která byla
schválena vládou ČR dne 10. 3. 2004. Koncepce definuje
priority a cíle České republiky v energetickém sektoru a
popisuje konkrétní realizační nástroje energetické politiky
státu. Součástí je i výhled do roku 2030. [8]

Národní program hospodárného nakládání s energií a
využívání jejích obnovitelných a druhotných zdrojů 2006-
2009 má za cíl vybudovat energetické hospodářství posta-
vené na hospodárném a environmentálně šetrném využí-
vání všech zdrojů energie, s rostoucím využitím obnovitel-
ných a druhotných zdrojů energie a alternativních paliv v
dopravě. Národní program na roky 2006 – 2009 je středně-
dobým programem k naplňování cílů Státní energetické
koncepce a Státní politiky životního prostředí ČR a jeho
prioritami jsou maximalizace energetické a elektroenergetic-
ké efektivnosti a využití úspor energie, vyšší využití obno-
vitelných a druhotných zdrojů energie, vyšší využití alter-
nativních paliv v dopravě. Odpovědnými orgány za jeho
prosazování jsou zejména  Ministerstvo průmyslu ČR a ob-

chodu a Ministerstvo životního prostředí ČR.[3]
Dalším z přímých nástrojů podpory využívání obnovitel-

ných zdrojů je zákon č. 180/2005 Sb., o podpoře využívání
obnovitelných zdrojů.[9]
Výše záměrně zmíněné dokumenty, i když samozřejmě

zdaleka nepokrývající celou vymezenou oblast, demonstrují
poměrně trvalou snahu jak centrálních orgánů Evropské
unie, tak národních orgánů o strategické koncepty v oblasti
energetiky, potažmo obnovitelných zdrojů energie.
 Ovšem z hlediska uvádění těchto strategií do praxe ne-

lze na tento sektor pohlížet zcela izolovaně a autoři se do-
mnívají, že tomu při konkrétním uvádění projektů týkajících
se obnovitelných zdrojů energie dochází. Nezbytnou pod-
mínkou pro tvorbu legislativy v dané oblasti musí být její
sladění s ostatními resortními strategiemi a zasazení do šir-
šího legislativního rámce. Konkrétní oblasti, které zejména
musí doprovázet úpravu legislativy v energetickém sekto-
ru jsou především oblasti životního prostředí jako logicky
úzce související a také oblast fiskální politiky, daňových
zákonů.
Na příkladu fungování bioplynových stanic lze demon-

strovat nedostatky v provázanosti s legislativou životního
prostředí, kdy tyto jsou chápány jako velký zdroj znečiště-
ní. Dalšími problémy vznikají při likvidaci fermentačních
zbytků ve smyslu zákonů o odpadech a hnojivech.[10]
V oblasti  daňové  legislativy  konkrétní  nedostatky

v oblasti biopaliv byly za všechny příklady známy uvale-
ním 19% daně z přidané hodnoty na tato paliva, která je tak
de facto tržně stavěla do nepříznivé role. Nově zaváděná
ekologická daňová reforma tuto daňovou sazbu snižuje o 10
%, nicméně zatímco například dřevní pelety tomuto snížení
mají podléhat, v návrhu zákona není uvažováno o peletách
rostlinných.[4]
V oblasti dańové zatím nedošlo k jasnému postupu ohled-

ně spotřebních daní například u stacionárních motorů vyu-
žitých pro generaci elektrické energie poháněných rostlin-
nými palivy.
Demonstrativní výčet zmíněných problémů v legislativní

oblasti de facto zabraňující masivnějšímu využití alterna-
tivních zdrojů energie je vstupem do širší debaty odborné
veřejnosti na interdisciplinárním základě.

Ekonomické aspekty obnovitelných zdrojů energie v ČR
O tom, že o trhu s biopalivy jako takovém lze hovořit až

v posledních 3 letech, kdy se začíná konstituovat, svědčí i
metodika Českého statistického úřadu a Ministerstva prů-
myslu a obchodu, která se trhem biomasy zabývá de facto
od roku 2004. Dokonce i v sousedních státech, zejména
v Rakousku, které je v regionu střední Evropy ve využívá-
ní a podpoře výroby energie z obnovitelných zdrojů nejdá-
le, jakož i v SRN, chybí delší souvislé časové řady. Nicmé-
ně i z kratších časových řad a zejména s osobním dotazo-
váním zainteresovaných účastníků trhu lze usuzovat na tren-
dy ve vývoji.
V České republice je v současnosti statistika obnovitel-

ných zdrojů energie v posledních letech prováděna několi-
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ka státními úřady a sjednocována v podobě ročních pře-
hledů Ministerstvem průmyslu a obchodu, metodologicky
rozsahem a kvalitou srovnatelná s metodami užívanými v
ostatních zemích Evropské unie. Nicméně i navzdory tomu-
to tvrzení Ministerstva lze nalézt nesrovnalosti ve výka-
zech, např. vytápění biomasou pro města a obce posuzova-
né v roce 2004 není zahrnuto v roce 2005 apod.

Vývoj s trhu s biomasou zaznamenal od 90. let radikální
změny. Začátkem 90. let byl dřevní odpad zdarma jako ne-
použitelná surovina často vyvážená na skládku. S rozvojem
dřevozpracujícího průmyslu se  ovšem vstupní  surovina,
zejména piliny začaly vykupovat v řádu desítek korun za
m3 a tato cena byla do konce 90. let stabilní. Se vstupem
velkých hráčů - výrobců elektrické energie na na trh došlo
díky výkupním cenám elektrické energie na trhu k distorzi a
to se projevilo i v ceně finálních výrobků, například briket a
pelet. Tento trend pokračoval, zejména přeřazením těchto
výrobků  do  vyšší  sazby DPH. Spolu  s investiční  nároč-
ností na vytápěcí zařízení tak v České republice panuje si-
tuace,  kdy  je  trh  těmito  skutečnostmi  deformován  a
v konečné ceně paliv nejsou zahrnuty všechny efekty.
Pro budoucí vývoj v České  republice lze spatřovat ze-

jména rizika v budoucí daňové politice a distorzi na trhu. Ta
se může prohlubovat dle názoru autorů i v tom, že Česká
republika bude nucena plnit závazky ohledně kvót na výro-
bu elektrické energie z obnovitelných zdrojů a nejjedno-
dušší  cestou bude  využití velkých  hráčů s energiemi  na
trhu. Ti můžou přeplatit lokální producenty vstupů a tato
skutečnost může vést k dalšímu růstu cen. Na druhou stra-
nu je potřeba si uvědomit, že díky těmto skutečnostem jsou
trhy s biomasou konvergovány k německému a rakouské-
mu trhu.
Výše uvedené  aspekty kladou  při hodnocení  investič-

ních projektů v oblasti obnovitelných zdrojů energie náro-
ky na stanovení adekvátní metodologie, která bude věrně
odrážet budoucí toky z těchto projektů získané. Vzhledem
k lokálním  odlišnostem  tržních  segmentů  jak
z geografického, tak zejména z komoditního hlediska musí
být kladen nárok na věrné zobrazení variability vstupu, a to
i v průběhu času. Metodologicky lze vycházet z metod scé-
nářů a citlivostní analýzy upravené pro potřeby specific-
kých projketů v dané oblasti.

Závěr
Na základě výše uvedeného se lze důvodně domnívat, že

legislativa týkající se využívání obnovitelných zdrojů ener-
gie není z hlediska dopadů pro využití obnovitelných zdro-
jů energie zcela synchronizována. Komplexním monitorin-
gem národní legislativy a její komparací s národními úpra-
vami ostatních členských států EU, zejména těch, které již
v současné době dosahují výrazně vyššího podílu energie
z obnovitelných zdrojů (zejména skandinávské země, Ra-
kousko, SRN a další) může dle názoru autorů poměrně ne-
náročnými úpravami norem výrazně přispět k růstu poten-
ciálu obnovitelných zdrojů energie na celkové energetické
produkci.
V oblasti ekonomické se další výzkum autorů zaměří ze-

jména  na metodiku  hodnocení  investičních  projektů
v oblasti obnovitelných zdrojů energie, s důrazem na me-
tody citlivostní  analýzy vstupů projektů  i  okolního pro-
středí, metody scénářů a metody stanovení odpovídajících
diskontních sazeb.
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Annotace
V souvislosti s diskusí v rámci EU o stanovení minimální úrovně (hovoří se o 20 %) využívání obnovitelných zdrojů při
výrobě energií se v ČR často diskutuje, jaké jsou vlastně tuzemské možnosti využívání těchto zdrojů. Těmi možnostmi jsou
myšleny především technické či přírodní podmínky. Dosti stranou při tom zůstávají podmínky legislativní a často i ekono-
mické. Přitom bez jejich náležitého nastavení není možné žádných plánovaných hodnot dosáhnout, byť by ostatní podmín-
ky byly sebelepší. Autoři zahájili provádění systematického výzkumu, jehož cílem je provést detailní analýzu tuzemské
legislativy v dané oblasti, její komparaci s právní úpravou v zemích, kde při obdobných podmínkách dosahují vyšší míry
využití obnovitelných zdrojů (např. Německo, Rakousko), a navržení případných změn a doplnění, která by vedla ke zlepšení
podmínek v rámci ČR. Ekonomická část výzkumu je zaměřena na využití širšího ekonomického analytického aparátu, neboť
většina dosavadních analýz byla prováděna neekonomy, což vedlo k řadě zjednodušení. Autoři seznamují s prvními dílčími
výstupy.

Klíčová slova: obnovitelné zdroje energie, stanovení minimální úrovně využití obnovitelných zdrojů, ekonomická ana-
lýza, legislativa, komparace právní úpravy
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SROVNÁNÍ MODELOVÝCH EKONOMICKÝCH UKAZATELŮ PĚSTOVÁNÍ NĚKTERÝCH
KONVENČNÍCH A NETRADIČNÍCH ENERGETICKÝCH PLODIN V PODMÍNKÁCH ČR

COMPARISON  OF  SIMULATED  ECONOMIC INDICATORS  OF  SOME  CONVENTIONAL  AND  NON-
TRADITIONAL  ENERGY  CROPS  GROWING IN CONDITIONS  OF THE CZECH  REPUBLIC

S. Usťak1), M. Kavka2)
Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i Praha1),

Česká zemědělská univerzita Praha2)

Abstract
Economical model analysis of 7 typical energy crops showed, that in current economical condition of the Czech Republic
agricultural growing with profit without subsidies is possible only for short rotation coppice (SRC-willows and poplars), but
only in the case of optimal land conditions. SRC growing requires high ratio of manual work and ‘suitable’ land conditions,
first of all such parameters as good soil quality and optimal level of underground waters (optimal level for SRC is at a depth
c. 1 - 3 m). Unfortunatelly, in the Czech Republic there are very limited land resources available for achievement of required
SRC yields 8-14 t.ha-1 of dry matter annually. With state subsidies it may be possible to growth with profit only next two
plants – sorrel of Uteusch and reed-canary grass. The sale price of rape and triticale grains is much higher than total
aboveground biomass of these crops. Therefore it is possible to use for energy purposes only residual biomass (straw) of
these crops. The paper shows the imperfection of state subsidy system for energy crops and offers the suggestions on
solving this problem.

Keywords: energy crops; biomass resources; agriculture

Úvod
Rostliny, které se pěstují pro jiné účely než získání potra-

vin a krmiv, jsou souhrnně nazývány technické plodiny.
Pro technické plodiny, které se pěstují za účelem získání
energie, se vžil název energetické plodiny. V současné době
nadprodukce potravin a výrazné potřeby ekologizace prů-
myslu a zemědělské výroby významně vzrostla úloha tech-
nických a energetických plodin jako obnovitelných zdrojů
surovin a energie.
Pěstování plodin pro energetické a technické účely má

velký ekologický význam projevující se v omezení sklení-
kového efektu, v úspoře neobnovitelných zdrojů surovin a
energie, ve snížení prašnosti v ovzduší a v omezení zaple-
velenosti území. Další příznivý efekt spočívá ve vzniku no-
vých pracovních příležitostí a v makroekonomických pří-
nosech. Technické využití biomasy navozuje ekologicky
příznivé technologie a umožňuje vznik nových produktů,
které neškodí životnímu prostředí.
Výsledným produktem pěstování a zpracování energe-

tických plodin jsou biopaliva (fytopaliva), která mohou být
tuhá (řezanka, balíky, brikety, pelety atd.), tekutá (rostlinné
oleje, bionafta, bioetanol) nebo i plynná (bioplyn). Z hle-
diska energetické bilance představují tuhá fytopaliva nej-
vyšší energetickou účinnost využití biomasy, což zname-
ná, že energetické vstupy do produkce a zpracování bioma-
sy (včetně započtení energie nutné k výrobě strojů a zaříze-
ní) jsou podstatně nižší, než je obsah disponibilní energie
ve výsledné produkci.

Jako technické a energetické rostliny se mohou využívat
jak tradiční zemědělské plodiny, (většinou jednoletky), tak i

netradiční rostliny - všeobecně nezemědělské druhy. Ener-
geticky je možno výhodně zužitkovat i vedlejší produkty
nutričních plodin a technických rostlin (například sláma
obilovin a řepky, atd.).

Materiál a metoda
Rozhodujícím faktorem pěstování a využití energetických

plodin je cena vypěstované biomasy jako biopaliva nebo
suroviny pro výrobu biopaliv, a tudíž náklady na pěstová-
ní. V současné době ještě neexistuje dostatek praktických
zkušeností  a  ekonomických  znalostí  cíleného  pěstování
energetických plodin. Proto jsme se rozhodli provést mo-
delové výpočty použitelné jako standardy zemědělské vý-
roby podle obdobného vzoru modelů hlavních plodin, kte-
ré už roky úspěšně realizuje kolektiv autorů pod vedením
Prof. Ing. Miroslava Kavky, DrSc. z ČZU v Praze. Ediční
řada „Standardy zemědělských výrobních technologií“ je
dobře známa a úspěšně využívána českými zemědělci, po-
radci a úředníky. V tomto článku jsou především využity
údaje z roku 2006 této publikace, upravené dle skutečností
zjištěných v průběhu letošní sklizně (především se to vzta-
huje na průměrné výnosy). Technologické postupy pěsto-
vání jednotlivých energetických plodin sestavil první au-
tor tohoto článku - Ing. S.Usťak, CSc., technicko-ekono-
mické modelování provedl druhý autor - Prof. Ing. M. Kav-
ka, DrSc.
Pro hodnocení ekonomiky pěstování vybraných energe-

tických plodin včetně technologických a marketingových
proměnných  využíváme  počítačový  poradenský  systém
AgroConsult (Kavka, 1999-2006).
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Pro hodnocení byly zvoleny následující energetické plo-
diny: šťovík Uteuša, chrastice, rákosovitá, čirok, ozdobni-
ce čínská a  rychle  rostoucí dřeviny  (vrby a  topoly). Pro
modelování byla zvolena jednotná realizační cena biomasy
od výrobce 1000,-Kč/tunu standardní 85% sušiny, což je
současná průměrná cena energetické biomasy na českém
trhu. U všech plodin s výjimkou RRD se předpokládá dis-
tribuce biomasy ve formě obřích balíků. U biomasy z RRD
předpokládáme drcení a distribuci ve formě štěpky. Všech-
ny zvolené zemědělské plodiny s výjimkou čiroku jsou vy-
trvalé a modelová kalkulace je provedena na období 10 let,
pouze u RRD jsme počítali 15-leté období a u čiroku jako
jednoleté plodiny – 1 rok. Dále byly zvoleny dvě konveční
plodiny, o jejíchž využití pro energetické účely je velký zá-
jem. Jsou to řepka ozimá a tritikale ozimé. Jsou to jednoleté
plodiny. Kalkulace byly provedeny obdobným způsobem
jako pro energetické plodiny, a to pro případ sklizně a dis-
tribuce celkové nadzemní hmoty řepky a tritikale jako ener-
getické biomasy za cenu 1000,-Kč za 1 tunu suché biomasy.
Pro vybrané technologie a zvolenou jednotnou realizač-

ní cenu dodávané biomasy jednotlivých plodin byly mimo
jiné vypočítány příspěvky na úhradu fixních nákladů, bod
ukončení výroby, práh zisku, tržní produkce, variabilní, fix-
ní a celkové náklady a hrubý zisk. Byly definovány výchozí
ukazatele charakterizující produkci a ekonomické podmín-
ky na trhu pro 3 stupně intenzity výroby: standardní (S),
intenzivní (I) a extenzivní s nízkými vstupy (N). Pracovní
operace a intenzita výroby jsou charakterizovány kalkula-
cemi potřeby práce, pohonných hmot a základního materi-
álu, kalkulacemi potřeby variabilních nákladů (práce, zá-
kladní  materiál,   stroje  včetně  pohonných  hmot
a pomocného materiálu) a celkových nákladů (variabilní
náklady + fixní náklady). Rovněž je sumarizována potřeba
práce, pohonných hmot a základního materiálu a potřeba
variabilních, fixních a celkových nákladů.
Pro pěstování zvolených energetických plodin lze získat

dotační podporu v rámci dotačního titulu SAPS a národní
podpory (energetické plodiny). V roce 2006 to bylo celkem
4110,- Kč.ha-1. Bohužel, národní podpora pro energetické
plodiny byla letos vyplacená naposledy. U RRD se do roku
2006 poskytovala dotace na založení produkčních porostů
ve výší 60 tis. Kč na 1 ha. Žádost o dotaci na založení RRD
lze podávat pouze na pozemek, který je součástí půdního
bloku nebo dílu vedeného v evidenci s kulturou orná půda
nebo travní porost. Podmínkou pro ponechání dotace je
péče o založený porost RRD. Tato péče je spojena s odple-
velením a s doplněním chybějících rostlin. Žadatel musí
splnit řadu podmínek, např. prokázat vlastnický vztah k
půdě. Dále se žadatel zavazuje pěstovat porost produkč-
ních RRD po dobu min. 15 let, nebo reprodukčních po dobu
min. 10 let. Povinností žadatele bylo rovněž ohlášení změny
kultury v Evidenci půdy (zápis „jiná kultura - porost RRD“).
(P.S. - táto povinnost byla v roce 2007 zrušená, ale zároveň
byla zrušena i možnost získaní dotací). Minimální výměra
pozemku musí činit v případě produkčního porostu 0,5 ha,

reprodukčního porostu 0,25 ha. Celková jednorázová dota-
ce na založení produkčního porostu RRD činí 60000 Kč.ha-

1 a reprodukčního 70000 Kč.ha-1. Jelikož výpočet musí být
proveden na dobu 15 let, k finančním tržbám produkce RRD
lze započítat 1/15 celkové dotace, tj. 4000 Kč.ha-1 a rok..
Sumarizované ukazatele, doplněné o další položky jsou

pak využity k výpočtu ukazatelů, uvedených v souhrnných
tabulkách 1 a 2, které poskytují porovnání jednotlivých plo-
din mezi sebou.
Uvedeme krátké vysvětlení některých použitých termí-

nů:
Tržní produkce je počítána jako součin farmářské ceny a

výnosu hlavního produktu.
Variabilní náklady jsou takové složky nákladů, které

bezprostředně souvisí s realizací výroby. Patří sem náklady
na energii (PHM), opravy strojů, mzdy při realizaci prací,
náklady na spotřebovaný základní a pomocný materiál a
služby výrobní povahy.

Technologické náklady jsou variabilní náklady zvětšené
o fixní náklady na použité stroje. Tyto náklady jsou vhod-
ným kritériem odlišnosti použitých pěstebních technologií.

Fixní náklady jsou takové složky nákladů, které bezpro-
středně nesouvisí s výrobou konkrétního výrobku, ale za-
těžují výrobu jako celek. Jedná se především o odpisy hmot-
ného a nehmotného investičního majetku a režijní náklady
zemědělských podniků.

Celkové normativní náklady jsou tvořeny součtem vari-
abilních a fixních nákladů.

Technologický příspěvek na úhradu je u tržních plodin
definován jako rozdíl mezi zpeněžitelnou produkcí (tržbami)
a technologickými náklady. Je vždy vyšší než hrubý zisk.
Tento parametr je odvozen z v zahraničí, zejména v Německu,
dobře známého ukazatele „příspěvku na úhradu fixních ná-
kladů“, od kterého odečteme fixní náklady na použité stro-
je, což umožňuje lépe porovnávat jednotlivé technologie
rostlinné výroby (např. S, I, N).

Hrubý zisk je počítán jako rozdíl mezi tržní produkcí a
celkovými náklady a ve srovnání s předchozí položkou za-
hrnuje navíc odečet normativních fixních nákladů zeměděl-
ského podniku bez fixních nákladů na použité stroje (které
již jsou odečtené od předchozí položky). Jinými slovy hru-
bý zisk je rozdíl mezi tržní produkcí, celkovými variabilními
a celkovými fixními náklady.

Výsledky a diskuse
Výsledky modelování ekonomiky pěstování jednotlivých

plodin jsou uvedeny v souhrnných tabulkách č. 1 (netra-
diční energetické plodiny) a č. 2 (řepka a tritikale). Všechny
tabulky mají stejné členění a uvádějí dle jednotlivých tech-
nologií (S, I, N) předpokládané průměrné výnosy standar-
dizované 85% sušiny biomasy, pak následují roční spotře-
ba práce v hodinách na 1 ha,  spotřeba nafty pro pohanění
zemědělských  strojů  v l.ha-1, mzdové náklady obsluhy
v Kč.ha-1, náklady na osivo nebo sadbu, hnojiva, pestici-
dy, variabilní náklady na stroje a celkové. Když se k tomu
přidají fixní náklady na stroje (řádek 10), obdržíme celkové
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technologické náklady (řádek 11). Dále následuje celková
cena produkce energetické biomasy, technologický příspě-
vek na úhradu, hrubý zisk bez dotace, možná dotace (dle
stavu v roce 2006) a hrubý zisk včetně dotace. U řepky a
tritikale navíc uvádíme porovnání tržní ceny semen a celko-
vé nadzemní biomasy.

Na základě srovnání těchto výsledků dle  jednotlivých
plodin vyplývají následující závěry:
Bez dotační podpory je pěstování všech hodnocených

zemědělských plodin (viz tab. 1-2) s výjimkou RRD ztráto-
vé. U RRD jsou veškeré  technologie vysoce náročné na
materiál a ruční práci, přesto jsou při dosažení běžně avizo-
vaných výnosů (to znamená při pěstování v optimálních
půdně-klimatických podmínkách) ziskové i bez dotací. Do-
sažení kalkulovaných výnosů je u RRD obzvlášť závislá na
výběru vhodných pozemků, zejména z hlediska kvality půdy
a zabezpečení vodou. Domácí a zahraniční zkušenosti na-
značují, že rozloha půd vhodných pro pěstování RRD je
velmi malá. Na druhou stranu, na nevhodných půdách jsou
výnosy podstatně nižší (dvojnásobně a více) a pěstování
je ztrátové, což v kombinaci s ostatními nedostatky brání
širšímu uplatnění pěstování RRD v ČR.
Ztrátovost pěstování čiroku a ozdobnice čínské  je  tak

vysoká, že je nepokryje ani běžná dotace ve výší 4110 Kč.ha-

1. U čiroku je ztrátovost způsobená tím, že tato plodina je
jednoletá, navíc nemá v ČR optimální podmínky pro růst a
vývoj a proto zdaleka nedosahuje vysokých výnosů, zná-
mých z tropických a subtropických oblastí. Obdobná situ-
ace je i v případě pěstování řepky a tritikale na celkovou
nadzemní biomasu pro energetické účely. Vysoký váhový
podíl semen v biomase (cca 1/2) a několikanásobně nižší
cena za váhovou jednotku v případě prodeje jako energe-
tické biomasy vyvolává vysokou ztrátovost tohoto způso-
bu využití řepky a tritikale. Proto pro energetické účely
můžeme použit pouze zbytkovou slámu těchto plodin.
U ozdobnice čínské vysoké náklady na pěstování jsou

podmíněné  vegetativním způsobem množení a  vysokou
cenou sadby, která v ročním podílu je zhruba stejná jako
ztráty bez dotací a u intenzivní technologie dokonce výraz-
ně přesahuje ztráty, a to 2 088,-Kč na 1 ha. Kdyby u ozdob-
nice čínské byla kompletně dotovaná sadba obdobně jako
u RRD, tak by ekonomika této plodiny byla pro zemědělce
zajímává. Navíc, se zvýšením ploch této plodiny cena sad-
by  rychle  poklesne,  neboť  v současné  době  se  veškerá
sadba musí dovážet ze zahraničí. Proto pro nastartování
pěstování ozdobnice čínské v ČR doporučujeme pro počá-
teční období (2-3 roky) poskytnutí dotací minimálně na úrov-
ni RRD na sadbu a založení tzv. matečnic, které poslouží k
produkci vlastní sadby a rozšíření této perspektivní ener-
getické plodiny v ČR.
Dotační podpora (dle stavu v roce 2006) pokryje ztráto-

vost pěstování pouze u šťovíku a chrastice, přičemž u chras-
tice je hrubý zisk z 1 ha velmi nízký (300-1600 Kč), kdežto u
šťovíku je více přijatelný (1600-4000 Kč.ha-1). V příštích lé-
tech lze očekávat mírné zvýšení výkupních cen za bioma-

su, což by mohlo zlepšit celkovou ekonomickou bilanci
pěstování energetických plodin. Ale na druhou stranu již
bylo avizováno zrušení národních dotací na pěstování ener-
getických plodin (do roku 2006 to bylo 2 tis. Kč.ha-1 a v roce
2007 dokonce 3 tis. Kč.ha-1), což významně zhorší podmín-
ky pro pěstování těchto plodin.

Závěr
Mezi perspektivní energetické plodiny řadíme především

víceleté plodiny z důvodů nižších provozních nákladů na
jejich pěstování. Výběr vhodných plodin je závislý na ko-
nečném účelu zpracování biomasy. Dlouhodobé výsledky
polních pokusů VÚRV svědčí o tom, že mezi perspektivní
energetické plodiny lze zařadit následující: křídlatky Rey-
noutria spp., chrastice rákosovitá Phalaroides arundina-
cea (L.) Rauschert, šťovík Uteuša Rumex tianshanicus x
Rumex patientia, slézy mallow Malva spp., mužák Silphi-
um perfoliatum L., topolovka Alcea rosea L., zlatobýl Ver-
bascum densiflorum Bertol., topinambur Helianthus tube-
rosus L., ozdobnice čínská Miscanthus sinensic L. atd. Jsou
to vesměs vysokoprodukční vytrvalé plodiny, vhodné pro
pěstování  v podmínkách  mírného  klimatického  pásma.
K vysokoprodukčním jednoletým plodinám řadíme přede-
vším čiroky zrnový, cukrový a jejich křížence čirok Hyso,
pak následuje konopí, tritikale a některé další plodiny. Při
jednorázové sklizni tyto plodiny spolehlivě poskytují vý-
nosy vyšší než 6-8 tun suché biomasy z 1 ha (a v některých
případech i 12 až 16 t.ha-1). Výhodami pěstování a sklizní
těchto plodin je možnost využití běžné zemědělské techni-
ky. Doposud v otázce odrůdové skladby neřekli své slovo
šlechtitelé nových plodin, kteří za podmínek využití moder-
ních technologií, zejména genového inženýrství, jsou schop-
ni  až  dvojnásobně  zvýšit  současný  výnosový  potenciál
energetických plodin.
Výsledky modelování ekonomiky pěstování 7 různých

energetických plodin na celkovou nadzemní hmotu (řepka
ozimá, tritikale ozimé, šťovík Uteuša, chrastice, rákosovitá,
čirok, ozdobnice čínská a rychle rostoucí dřeviny) ukázaly,
že v současných ekonomických podmínkách nelze se zis-
kem  bez  dotací  pěstovat  žádnou  z uvedených  plodin
s výjimkou rychle rostoucích dřevin (RRD), ale i to pouze
v případě optimálních stanovištních podmínek. Pěstování
RRD vyžaduje velký podíl ruční práce a vhodné stanovišt-
ní podmínky, především dobrou kvalitu půd a optimální hla-
dina podzemních vod (optimální pro RRD je hloubka cca 1-
3 m). Proto existuje docela málo pozemků s optimální kom-
binaci podmínek pro pěstování RRD, které by zabezpečily
v modelech  plánované  výnosy  8-14  t.ha-1 suché hmoty
v přepočtu za rok. Při započtení do hrubého zisku možné
dotace se do zisku dostaly pouze šťovík a chrastice, ostat-
ní plodiny zůstaly ztrátové. Tržby z prodeje semen řepky a
tritikale významně převyšují tržby v případě prodeje celko-
vé nadzemní biomasy na palivo, proto u těchto plodin při-
padá v úvahu pouze využití zbytkové slámy. Výsledky rov-
něž ukázaly nedostatky v statním dotačním systému a mož-
né cesty k jejich odstranění.
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Poř.  Plodina: Řepka ozimá Tritikale ozimé - žitovec 
č.  Ukazatel technologie Stand. Intenz. Extenz. Stand. Intenz. Extenz. 

0 Roční průměr výnosu nadzemní hmoty, 
t.ha-1 ve stand. 85 % sušině 7,5 8,8 5,6 10,3 11,4 8,2 

1 Spotřeba práce [h.ha-1] 5,19 7,92 4,87 5,7 6,46 4,59 
2 Spotřeba nafty [l.ha-1] 81,1 98,5 61,3 77,8 82,2 62,8 
3 Mzdové náklady obsluhy [Kč.ha-1] 506 774 475 558 634 447 

4 Náklady na základní materiál bez nafty 
[Kč.ha-1] 11 130 17 263 10 125 8 541 9 947 7 281 

5   z toho na: - osivo nebo sadbu 1 700 1 000 1 700 1 440 1 382 1 440 
6  - průmyslová hnojiva 4 422 7 240 3 080 4 305 5 181 3 591 
7  - pesticidy 3 268 6 763 4 777 1 196 1 726 708 

8 Variabilní náklady na stroje včetně 
nafty a pomocného materiálu [Kč.ha-1] 3 618 4 591 2 799 3 724 3 972 3 017 

9 Celkem variabilní náklady [Kč.ha-1] 16 272 23 784 14 164 13 602 15 377 11 442 

10 Normativní fixní náklady [Kč.ha-1] 4 200 4 700 3 800 4 200 4 800 3 800 
11 Technologické náklady [Kč.ha-1] 19 516 28 134 17 132 17 029 19 102 14 360 

12 Tržba z prodeje biomasy bez dotace 
[Kč.ha-1] 7 500 8 800 5 600 10 300 11 400 8 200 

13 Technologický příspěvek na úhradu bez 
dotace [Kč.ha-1] -12 016 -19 334 -11 532 -6 729 -7 702 -6 160 

14 Hrubý zisk bez dotace [Kč.ha-1] -16 216 -24 034 -15 332 -10 929 -12 502 -9 960 
15 Možná dotace [Kč.ha-1] 4 225 4 225 4 225 4 225 4 225 4 225 
16 Hrubý zisk včetně dotace [Kč.ha-1] -11 991 -19 809 -11 107 -6 704 -8 277 -5 735 
17 Tržba z prodeje semene [Kč.ha-1] 21 450 26 000 13 000 13 500 15 000 10 750 

18 Rozdíl tržeb z prodeje semen a 
celk.biomasy [Kč.ha-1] 13 950 17 200 7 400 3 200 3 600 2 550 

 

Tab. 2: Sumární ukazatele pěstebních technologií 2 konvenčních plodin - řepky ozimé a tritikale použitých
jako energetické plodiny pro produkci celkové nadzemní hmoty

Anotace
Výsledky modelování ekonomiky pěstování 7 různých energetických plodin na celkovou nadzemní hmotu (řepka ozimá,
tritikale  ozimé,  šťovík Uteuša,  chrastice,  rákosovitá,  čirok,  ozdobnice  čínská  a  rychle  rostoucí  dřeviny)  ukázaly,  že
v současných ekonomických podmínkách nelze se ziskem bez dotací pěstovat žádnou z uvedených plodin s výjimkou
rychle rostoucích dřevin (RRD), ale i to pouze v případě optimálních stanovištních podmínek. Pěstování RRD vyžaduje
velký podíl ruční práce a vhodné stanovištní podmínky, především dobrou kvalitu půd a optimální hladina podzemních vod
(optimální pro RRD je hloubka cca 1-3 m). Proto existuje docela málo pozemků s optimální kombinaci podmínek pro pěstová-
ní RRD, které by zabezpečily v modelech plánované výnosy 8-14 t.ha-1 suché hmoty v přepočtu za rok. Při započtení do
hrubého zisku možné dotace se do zisku dostaly pouze šťovík a chrastice, ostatní plodiny zůstaly ztrátové. Tržby z prodeje
semen řepky a tritikale významně převyšují tržby v případě prodeje celkové nadzemní biomasy na palivo, proto u těchto
plodin připadá v úvahu pouze využití zbytkové slámy. Výsledky rovněž ukázaly nedostatky ve statním dotačním systému a
možné cesty k jejich odstranění.
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Kontaktní adresa:
Ing. Sergej Usťak, CSc.

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.
Černovická 4987, Chomutov, 430 01,

Tel.: +420 474 629 726, E-mail: ustak@eto.vurv.cz
Prof. Ing. Miroslav Kavka, DrSc.

Česká zemědělská universita v Praze,
Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 – Suchdol

Tel.: +420 224 383 312 , E-mail: kavka@tf.czu.cz

Poděkování: Tyto výsledky jsou součástí řešení projektu MZe 00027006 financovaného v rámci záměrů VÚRV.



193

Zemědělská   technika  a  biomasa  2007

MOŽNOSTI RIEŠENIA ENERGETICKEJ SEBESTAČNOSTI POĽNOHOSPODÁRSKEJ
FARMY

HOW  TO  SOLVE  THE  POWER  SELF-SUFFICIENCY  OF  THE  AGRICULTURAL  FARM – POSSIBILITIES

F. Zacharda
Technický a skúšobný ústav pôdohospodársky, Rovinka

Abstract
Direct production costs in agriculture are increasing by raising of material inputs prices. Material and energy costs ratio
underlie together 42 % of production costs, while elektricity, gas and liquid propellant produce 12 – 16 % of direct produc-
tion costs. Agricultural enterprise produces Biomass in amount, vhich multiple exceeds its energies consumption, in ener-
getic references. There are a lot of possibilities how to solve ratio increasing of power self-sufficiency of the farm.

Keywords: Biomass, energies consumption, power self-sufficiency

Úvod
V koncepcii využívania poľnohospodárskej biomasy na

energetické účely, ktorá bola schválená uznesením vlády
SR č. 1149/2004 zo dňa 01. 12. 2004, bolo okrem iného kon-
štatované, že jedným z hlavných smerov využívania poľ-
nohospodárskej biomasy je využívanie vo vlastnom pod-
niku, kde sa biomasa vyprodukuje. Tento smer nie je samo-
účelný, ale hlavným dôvodom, prečo bol zapracovaný do
koncepcie, bola snaha o zníženie priamych výrobných ná-
kladov na poľnohospodársku produkciu.

Slovenská republika je v oblasti primárnych energetic-
kých zdrojov na viac ako 90 % závislá od ich dovozu. V
plnom rozsahu sa dovážajú jadrové palivo, čierne uhlie,
zemný plyn a takmer všetka ropa. Len časť ropy, asi 2 %, sa
ťaží na Záhorí, ale pre  svoju vysokú čistotu  sa používa
výhradne v chemickom priemysle. Ďalej sa na Slovensku
ťaží hnedé uhlie v rozsahu asi 79 % domácej spotreby. Ta-
káto vysoká energetická závislosť nie je výhodná ani z hľa-
diska energetickej bezpečnosti, ani z hľadiska obchodného
alebo politického. Po negatívnych skúsenostiach z posled-
ných rokov v oblasti dodávok ropy a zemného plynu sa
otázkami bezpečnosti primárnych energetických zdrojov
zaoberajú aj vyspelé štáty sveta, Európsku úniu nevyníma-
júc.

V podmienkach Slovenska podiel energie z biomasy pred-
stavuje až 42 % energie všetkých obnoviteľných zdrojov.
Ale podiel využitia obnoviteľných zdrojov energie (ďalej
OZE) na celkových primárnych energetických zdrojoch pred-
stavuje len asi 4 %, z toho polovicu tvorí biomasa.
Vzhľadom na geografickú  polohu Slovenska,  výmery

plôch  poľnohospodárskej  pôdy  a  lesníckej  pôdy, máme
najväčšie predpoklady na využívanie biomasy na energe-
tické účely.

Výsledky výskumných úloh, riešených na TSÚP Rovin-
ka ukazujú, že teoretický potenciál pôdohospodárskej bio-
masy je cca 120 PJ, čo predstavuje asi 15 % celkovej spotre-
by energie na Slovensku.

Súčasný stav využívania biomasy v rezorte pôdohospo-
dárstva nezodpovedá možnostiam a trendu, ktorý sa reali-
zuje vo vyspelých krajinách EÚ. Dánsko je známe tým, že
farmári v širokej miere využívajú energiu zo spaľovania sla-
my na vykurovanie fariem, rodinných domov, či výrobu
teplej  úžitkovej  vody. V Nemecku  pracuje  v  súčasnosti
takmer 4000 bioplynových staníc na výrobu bioplynu a
následne na výrobu elektrickej energie a tepla.
Veľmi dobré výsledky sú so spracovaním olejnín na vý-

robu rastlinného oleja a jeho využitím na pohon spaľova-
cích motorov (Nemecko, Taliansko, Švédsko...). Využitie
bioetanolu ako prídavku do pohonných zmesí do benzíno-
vých motorov je známe v celom svete, najmä v Brazílii, ale
známa je aj snaha o prenik na trhy EÚ. Veľmi dobé výsledky
sa dosiahli pri využívaní veternej energie najmä v poľno-
hospodárskych krajinách, ale napríklad aj v Rakúsku. K
dispozícii je celý rad príkladov využívania biomasy a ostat-
ných obnoviteľných  zdrojov, ktoré majú  jeden  cieľ a  to
vyrobiť dostupnú lacnejšiu energiu z vlastných zdrojov a
nahradiť tak energiu vyrobenú z klasických najmä fosíl-
nych energetických zdrojov.
Slovenská republika zatiaľ nemá takúto škálu príkladov

na využitie biomasy a obnoviteľných zdrojov. V prevádzke
je 5 bioplynových staníc v rezorte pôdohospodárstva a do
20 staníc pri čističkách odpadových vôd. V oblasti spaľo-
vania biomasy máme asi 5 prevádzok v poľnohospodár-
skych podnikoch, 4 – 5 veľkých teplární v komunálnej a
priemyselnej sfére a cca 40 zariadení vo sfére občianskej
vybavenosti. V prevádzke je veterný park Cerová a nie-
koľko málo zariadení na geotermálnu energiu.

Cieľ prace a metodika
Cieľom práce je navrhnúť možnosti zvýšenia energetic-

kej sebestačnosti farmy v závislosti od potenciálnych zdro-
jov biomasy a podnikateľského zámeru poľnohospodár-
skeho subjektu. Pri riešení budú zohľadnené zdroje a ener-
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getický potenciál biomasy, energetická náročnosť súčas-
ného výrobného zamerania a navrhnuté možnosti náhrady
klasických zdrojov energie energiou biomasy.
Riešenie sa realizovalo podľa tohto postupu:
A. Zisťovanie produkčných parametrov

- výber poľnohospodárskeho podniku,
- produkcia rastlinnej výroby,
- produkcia živočíšnej výroby.

B. Analýza zdrojov biomasy:
- produkcia zdrojov biomasy v rastlinnej a živočíš-
   nej výrobe, prípadne iné zdroje,
- stanovenie energetického potenciálu zdrojov bio-
   masy,
- zisťovanie energetickej spotreby, pohonné hmoty,
  elektrickú energiu, zemný  plyn, tepelná energia.

C. Návrh energetického využitia biomasy
- možnosť náhrady súčasných druhov energie ener-
  giou z biomasy.

Výsledky a diskusia
Riešenie úlohy prebiehalo na poľnohospodárskom pod-

niku Pata, ktorý hospodári na výmere 2374,5 ha pôdy, z
toho orná pôda je 2311 ha, vinohrady na ploche 57,6 ha a
zbytok je ostatná pôda. Na ornej pôde sa pestujú hustosi-
ate obilniny, pšenica a jačmeň, ďalej repka ozimná, kukurica
na zrno, kukurica na siláž a cukrová repa. Pre naše účely
sme  sledovali  pestovanie  plodín   s       produkciou slamy,
tab. 1.

Plodina Výmera 
ha 

Úroda 
t.ha-1 

Celková 
 úroda v t 

Produkcia 
slamy t.h-1 Celková produkcia slamy, t 

Pšenica 
Jačmeň 
Repka 
Kukurica na zrno 

671,87 
230,32 
266,6 
412,73 

5,5 
5,0 
2,6 
7,0 

3695 
1151,6 
693,1 
2184 

2,7 
2,5 
2,0 
5,9 

1814 
575 
533 

1845 
Spolu 1481,52  7723,7  4767 
 

Tab. 1 – Výmera plôch obilovín, repky a produkcia slamy

Produkcia exkrementov Druh Počet, ks kg/ks/deň t/deň t/rok 
HD spolu: 1029    
z toho mladý dobytok 531 30 15,9 5 814 
dojnice 498 60 29,88 10 906 
Ošípané spolu: 2511    
z toho: prasnice 229 14 3,2 1 170 
výkrm 2282 8,5 19,39 7 080 
 

Tab. 2 – Produkcia exkrementov hospodárskych zvierat

Z celkovej produkcie slamy pšeničnej sa časť, cca 1200 t
použije v živočíšnej výrobe, to znamená, že celková pro-
dukcia slamy, ktorú môžeme využiť na energetické účely je
3567 t.

Podnik má pozberovú linku, na ktorej spracuje celú vlast-
nú produkciu obilovín (pšenica, jačmeň, kukurica). Pritom
vzniká odpad v celkovej hmotnosti asi 281 ton, cca 4 %,
ktorý je možné v plnom objeme využiť na energetické úče-
ly.

Okrem rastlinnej výroby má podnik aj pomerne silnú ži-
vočíšnu výrobu, ktorá predstavuje hovädzí dobytok a oší-
pané.
Produkcia exkrementov zo živočíšnej výroby je v tab. 2.
Celkom produkcia exkrementov hospodárskych zvierat

predstavuje 24 970 t.rok-1, ktoré môžeme využiť na energe-
tické účely.

Stanovenie energetického potenciálu biomasy
Produkcia slamnatej biomasy predstavuje hmotu, ktorú

môžeme využiť na spaľovanie a výrobu tepla, na vykuro-
vanie administratívnych budov, prevádzkových priestorov
a objektov ŽV a teplú úžitkovú vodu.
Pri výpočte energetického slamy sme použili hodnoty

výhrevnosti jednotlivých druhov biomasy:
- pšeničná slama 15,49 MJ.kg-1

- jačmenná slama 15,49 MJ.kg-1

- repková slama 16 MJ.kg-1

- slama kukurice 14,4 MJ.kg-1

- zrno obilovín 17,0 MJ.kg-1

S použitím hodnôt výhrevnosti sme stanovili energetic-
ký potenciál slamnatej biomasy na hodnotu 53 513 GJ a
odpadu zrnín z pozberovej linky na 4 777 GJ.

Produkcia exkrementov hospodárskych zvierat predsta-
vuje hmotnosť 16 720 t exkrementov HD a 8 250 t exkremen-
tov ošípaných. Z tohto množstva je možné vyprodukovať
v bioplynovej stanici 418 000 m3 bioplynu z exkrementov
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HD a 297 000 m3 bioplynu z exkrementov ošípaných. V pre-
počte na elektrinu to predstavuje 1 430 000 kWh elektriny,
čo v energetickom vyjadrení je 5 148 GJ.
Na  zabezpečenie  výroby  spotreboval  poľnohospodár-

sky podnik v roku 2006 nasledovné množstvá energie:
- zemný plyn 194 184 m3 v hodnote 2 356 510,- Sk
- elektrina 904 876 kWh v hodnote 2 982 478,- Sk
- nafta 259 123 litrov v hodnote 6 550 000,- Sk
Spolu spotreboval energie v hodnote 11 888 988,- Sk, čo

predstavuje 13 % priamych výrobných nákladov podniku.
Možnosti náhrady spotrebovaných palív energiou bio-

masy
Pri návrhu riešenia možnej náhrady v súčasnosti spotre-

bovaných palív energiou biomasy, sme uvažovali s využi-
tím energie slamnatej biomasy na výrobu tepla a s využitím
energie z exkrementov hospodárskych zvierat na výrobu
bioplynu a následne elektriny a prípadne tepla. Pri porov-
naní potenciálu energie slamnatej biomasy 53 513 GJ s pre-
počítaným potenciálom  zemného plynu  s  výhrevnosťou
35 MJ.m-3, sme zistili, že tento je 6 971 GJ, to znamená, že na
to, aby sme nahradili spotrebu zemného plynu energiou
slamnatej biomasy, potrebujeme cca 450 ton slamnatej bio-
masy.

To znamená, že náhradou zemného plynu energiou slam-
natej biomasy (pri vlastnej produkcii – cena cca 500 Sk.t-1),
by sme dokázali znížiť náklady na energiu o viac ako 2 mil.
Sk ročne. Realizácia tohto zámeru si vyžaduje investičné
náklady  na  obstaranie  kotlov  na  spaľovanie  biomasy  v
odhadnej cene 6 – 8 mil. Sk. Návratnosť takejto investície
môžeme odhadnúť na 3 – 4 roky.

Pri spotrebe 450 ton slamnatej biomasy nám z celkovej
produkcie 3 567 ton zostáva ešte viac ako 3 100 ton, ktoré
môžeme použiť ako organickú hmotu do pôdy prípadne
časť realizovať na trhu s biomasou. Okrem slamnatej bio-
masy nám zostáva ešte 281 ton odpadu z pozberovej linky
na obilie, s ktorým môžeme počítať v našich zámeroch.

Druhou možnosťou ako znížiť náklady na energie je vy-
budovanie bioplynovej stanice na spracovanie exkremen-
tov hospodárskych zvierat na bioplyn a následne v koge-
neračnej jednotke na elektrinu a teplo. Z vyprodukované-
ho množstva bioplynu 715 000 m3 môžeme vyrobiť 1 430
000 kWh elektriny a približne 800 GJ tepla.
Na realizáciu  tohto zámeru bude  potrebné vybudovať

bioplynovú stanicu s menovitým výkonom 200 kWel, ktorá
by pri ročnom využití cca 8 000 prevádzkových hodín vyro-
bila 1 600 000 kWh elektriny a približne 880 GJ tepla. Ako
doplňujúcu vsádzku do bioplynovej stanice by sme okrem
exkrementov hospodárskych zvierat mohli použiť aj odpa-
dové obilie z pozberovej linky, prípadne časť kukuričnej
siláže. Investičný náklad na vybudovanie BPS predpokla-
dáme vo výške 35 mil. Sk, s odhadovanou dobou návrat-
nosti 5 – 6 rokov.
Vyrobená elektrina prevyšuje súčasnú spotrebu elektri-

ny na poľnohospodárskom podniku. Spracovaním exkre-
mentov hospodárskych zvierat má okrem spomínanej vý-
roby elektriny a tepla výhodu aj v tom, že biokal z bioplyno-
vej stanice nezaťažuje svojim zápachom životné prostredie
a je možné využiť ho ako kvalitné organické hnojivo (cuk-
rová repa, jačmeň, kukurica).
Záver
Poľnohospodárstvo je vo svojej podstate najvýznamnej-

ším producentom biomasy, ktorej teoretický energetický
potenciál  vysoko  prevyšuje  skutočnú  spotrebu  energie.
Toto platí v celoslovenskom merítku ale v drvivej väčšine
aj v jednotlivých poľnohospodárskych podnikoch. Na prí-
klade poľnohospodárskeho podniku Pata sme chceli pou-
kázať na reálne možnosti zvyšovania energetickej sebestač-
nosti poľnohospodárskeho podniku či farmy.

V realite tohto podniku sa pripravujú projekty na uskuto-
čnenie spomenutých zámerov. Vzhľadom na ich finančnú
náročnosť sa počíta s podporou z Programu rozvoja vidie-
ka – modernizácia fariem.

Anotácia
Zvyšovaním cien vstupov materiálov a energií sa zvyšujú aj priame výrobné náklady v poľnohospodárstve. Podiel nákla-
dov na materiál a energiu predstavuje spolu až 42 % výrobných nákladov, pritom len náklad na elektrinu, plyn a pohonné
hmoty predstavujú 12 – 16 % priamych výrobných nákladov. Poľnohospodársky podnik produkuje biomasu, ktorá nie-
koľko násobne prevyšuje v energetickom vyjadrení jeho spotrebu energie. Existuje viac možností na riešenie zvyšovania
podielu energetickej sebestačnosti farmy.

Kľúčové slová: biomasa, spotreba energie, energetická sebestačnosť
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STÁVAJÍCÍ STAV A VÝHLEDOVÁ POTŘEBA TECHNICKÝCH NOREM PRO KAPALNÁ
A PLYNNÁ ALTERNATIVNÍ PALIVA

EXISTING  STATE  AND  PROSPECTIVE  NEED  OF T ECHNICAL  STANDARDS  FOR  LIQUID  AND GASEOUS
ALTERNATIVE  FUELS

P. Jevič1),2), V. Dubrovin3), Z. Šedivá1)

1)VÚZT, v.v.i. (Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i.), Praha
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Abstract
Biofuels, natural gas and hydrogen belong among alternative motor fuels with a high volume potential. Qualitative stan-
dards represent a basic instrument for market development with alternative fuels. They also can significantly influence trade
in bio-raw materials suitable for biofuels production. On the basis of acquired information and own work the contribution
involves review of national standards concerning alternative motor fuels. In connection with gradual introduction of the
alternative motor fuels, research and development in this field the time anticipation of the European standards generation is
presented.

Keywords: liquid and gaseous alternative fuels, national standards, European standards

Úvod
V rámci celkového kontextu bioenergie jsou v současné

době těžištěm pozornosti motorová biopaliva jako alterna-
tiva k fosilním palivům, využitelná buď v čisté formě nebo
v příměsích podle platných technických norem. Kvalitativ-
ní  normy  představují  základní  nástroj  rozvoje  trhu
s biopalivy, mohou však současně ovlivňovat mezinárodní
obchod s těmito produkty [1, 2, 3]. Nové typy paliva by
měly být v souladu s technickými normami, budou-li pou-
žívány ve větším rozsahu zákazníky a výrobci motorových
vozidel a tudíž proniknou na trh. Technické normy také
vytvářejí základnu pro požadavky týkající se emisí a sledo-
vání emisí spalovacích motorů [1].
Garantovaná činnost spalovacích motorů, ať už vzněto-

vých nebo zážehových, je mj. možná pouze tehdy, když
zůstanou zachovány potřebné vlastnosti paliv, biopaliv, či
jejich směsí a dalších alternativních paliv. Tyto vlastnosti
musí být definovány v normě, parametry musí být měřitel-
né a výsledky opakovatelné.

Materiál a metody
Shromáždění a analýza informací o existujících národních

a evropských normách a pokračujících pracích na kapal-
ných a plynných alternativních motorových palivech. Sta-
novení předpokládaných standardizačních priorit s cílem
zpracování souvisejících podkladů:
- k realizaci dokonalejšího systému zajištění kvality alter-

nativních  motorových  paliv  s ohledem na požadavky
výrobců spalovacích motorů,

- ke stanovení technicko-technologických požadavků na
výrobce a rovněž pro vývoj referenčního motorového
paliva pro typovou registraci

Výsledky a diskuze
V současnosti jsou v Evropě a USA následující normy,

týkající se alternativních motorových a topných paliv:
SS 155437 (1997) Motor fuels – Fuel alcohols for high-spe-
ed diesel engines
Motorová paliva – Palivové alkoholy pro vysokorych-
lostní vznětové motory (Švédsko)
SS 155501 Fuel for kitchen appliances and heating – Fuel
alcohols
Palivo pro kuchyňské spotřebiče a vytápění – Palivový
alkohol (Švédsko)
SS 155438 (1999) Motor fuels – Biogas as fuel for high –
speed otto engines
Motorová paliva – Bioplyn jako palivo pro vysokorych-
lostní zážehové motory (Švédsko)
ČSN 65  6511  (2004) Kvasný  líh  denaturovaný,  určený
k použití do automobilových benzinů – Technické poža-
davky a metody zkoušení
Fermentative denatured ethanol for determine for appli-
cation in automotive petrol – Requirements and test me-
thods
ČSN 65 6508 (2003) Motorová paliva – Směsné motorové
nafty (obsahující MEŘO) – Technické požadavky a metody
zkoušení
Automotive fuels – Diesel fuel blends (containing rapese-
ed oil methyl ester) – Requirements and test methods
ČSN 65 6509 (2004) Motorová paliva – Emulzní motorová
nafta – Technické požadavky a metody zkoušení
Automotive fuels – Emulsion Diesel Fuel – Requirements
and test methods
DIN V 5165 (2006) Kraftstoffe für pflanzenöltaugliche Mo-
toren – Rapsölkraftstoff – Anforderungen und Prüfverfa-
hren
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Pohonné hmoty pro motory na rostlinné oleje – Řepkový
olej jako pohonná hmota – Technické požadavky a meto-
dy zkoušení (SRN)
NC 637-01 Water in diesel fuel emulsion for motor vehicles
– Requirements and test methods
Voda v emulzní motorové naftě pro motorová vozidla –
Technické požadavky a metody zkoušení (Itálie)
NC 637-02 FAME blends at 20 – 30 % (V/V) in diesel fuel -
Requirements and test methods
Směsi s 20 – 30 % (V/V) v motorové naftě – Technické
požadavky a metody zkoušení (Itálie)
NF M 15-021 Carburants – Carburants pour moteurs Diesel
(gazole) – Caractéristiques des émulsions d‚eau dans le
gazole (EEG) (Characteristics of water in diesel fuel emul-
sions)
Motorová paliva – Paliva pro vznětové motory – Charak-
teristika naftových emulzí s vodou (Francie)
ASTM D5798-99 (2004) Standard Specification for Fuel
ETHANOL (Ed75-Ed85) for Automotive Spark-Ignition En-
gines (USA)
Normovaná specifikace palivového ethanolu (Ed75-
Ed85) pro zážehové motory
ČSN EN 589 (2001) Motorová paliva – Zkapalněné ropné
plyny (LPG) – Technické požadavky a metody zkoušení
Automotive fuels – Liquefied petroleum gases (LPG) –
Requirements and test methods
ČSN 65 6512 (2006) Motorová paliva – Ethanol E85 – Tech-
nické požadavky a metody zkoušení
Automotive fuels – Ethanol E85 – Requirements and test
methods
ASTM D 6751 (2003) Standard specification for Biodiesel
(B100) Blend Stock for Distillate Fuels (USA)
Normované specifikace bionafty (B100) jako míchací
komponenty pro destilovaná paliva
ČSN EN 14214 (2004) Motorová paliva – Methylestery mast-
ných kyselin (FAME) pro vznětové motory – Technické
požadavky a metody zkoušení
Automotive fuels – Fatty acid methyl esters (FAME) for
diesel engines – Requirements and test methods
ČSN EN 14213 (2004) Topné oleje – Methylestery mast-
ných kyselin (FAME) – Technické požadavky a metody
zkoušení
Heating oils – Fatty acid methyl esters (FAME) – Require-
ments and test method
EN 1160 (1996) Installations and equipment for liquefied
natural gas – General characteristics of liquefied natural
gas
Zařízení a příslušenství pro zkapalněný zemní plyn –
Všeobecná charakteristika zkapalněného zemního plynu
(ČSN EN 1160: 1998)
ISO 14687 Hydrogen fuel – Product specification
Vodík jako palivo – Specifikace produktu
ISO/FDIS 15403-1 (2006) Natural gas – Natural gas for use
as a compressed fuel for vehicles – Part 1: Designation of
the quality

ČSN EN ISO 15403 (2003) Zemní plyn – Stanovení jako-
sti zemního plynu používaného jako stlačené palivo pro
automobily (jde o českou verzi evropské normy EN ISO
15403:2005)
ISO 9162 Petroleum products – Fuels (class F) – Liquefied
petroleum gases – Specifications
Ropné produkty – Paliva (třída F) – Zkapalněné ropné
plyny – Specifikace

Na obr. 1 jsou uvedeny alternativní kapalná motorová
paliva a míchací komponenty. Mezi čistá a směsná paliva
do vznětových motorů, pro které by mohla být zpracována
EN norma patří:

- směs 30 %  (V/V)  FAME  (methylestery mastných
kyselin) v motorové naftě

- směs 5 % (V/V) FAEE (ethylestery mastných kyse-
lin) v motorové naftě

- naftové emulze
- čisté FAEE, tzv. FAEE100
- E95 – ethanol E95 s aditivy
- syntetická  nafta  vyrobená  systémem Fischer-Tro-

psch (FT) ze zemního plynu, tzv. GtL nebo biomasy,
tzv. BtL, v případě uhlí CtL

- směsi alkoholů nebo alkoholových derivátů
v motorové naftě.

U čistých a směsných paliv pro zážehové motory lze před-
pokládat zájem o tvorbu norem EN:

- směs do 15 % (V/V) bioethanolu v automobilovém
benzinu – E15

- methanol pro míchání do automobilového  benzinu
– M100

- směs do 10 % (V/V) bioethanolu v automobilovém
benzinu – E10

- směs 85 % (V/V) bioethanolu s automobilovými ben-
ziny, také zahrnuje i možnost různých sezónních po-
měrů míchání obsahujících více než 70 % (V/V) bio-
ethanolu v souladu s CWA 15293 (2005) – E85.

V tab. 1 jsou uvedeny standardizační priority pro alter-
nativní kapalná motorová paliva pod pracovní skupiny BT/
WG 149 Evropského výboru pro normování [2].

Naftové palivo vyrobené ze zemního plynu pomocí tzv.
Fischer-Tropsch syntézy se jeví jako potenciální alternati-
va k fosilní motorové naftě. Z hlediska výroby je toto pali-
vo významné v lokalitách, kde neexistuje trh se zemním ply-
nem a není zde zavedena plynovodní síť. Přeměna zemního
plynu na naftu se provádí v několika konverzních krocích
s velkou  spotřebou  energie  a  odpovídajícím množstvím
emisí CO2. Existuje zde předpoklad zabezpečení dodávek a
nafta vyráběná ze zemního plynu má velice dobré směšo-
vací vlastnosti zejména při požadavku na zvýšení cetano-
vého čísla.

Na obr. 2 jsou uvedeny jednotlivé typy plynných alter-
nativních motorových paliv. Tab. 2 názorně ukazuje stan-
dardizační priority CEN(u).
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Obr. 1: Alternativní kapalná motorová paliva a míchací komponenty
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Obr. 2: Alternativní plynná motorová paliva [2]
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Priority Alternativní 
kapalná 

motorová 
paliva 

stávající normy 
(EN, ISO, CWA 
a nebo národní 

normy) 

časový 
horizont 
0 – 5 let 

časový 
horizont 
5 – 10 let 

časový 
horizont 

10 – 20 let 

Nafta EN 590    
Naftová emulze ČSN 65 6509 

NC 637-01 
X   

Naftové směsi     
- FAME B30 ČSN 65 6508 

NC 637-02 
 X  

- FAME B100 EN 14214    
- FAEE100  X   
- FAEE (až do 5 %)  X   
- alkohol – nafta  X   
- syntetická nafta (FT-nafta)     
- syntetický GtL  X   
- syntetický BtL   X  
DME (di-methyl ether)   X  
Benzin EN 228    
E10 (až 10 % ethanolu) EN 228 X   
Benzinové směsi     
- benzinové směsi E15: 
(10 – 15 % ethanolu) 

 X   

- benzinové směsi E85 ČSN 65 6512 
CWA 15293 

   

- benzinové směsi M85    X 
Methanol: M100  
jako míchací komponent 
v benzinu 

SS 155437  X  

Ethanol: E100  
jako míchací komponent 
v benzinu 

ČSN 65 6511 
EN 15376 

   

- ethanol E95  
s (5 – 10) % aditivy 

ČSN 65 6513 
SS 155437 

X   

 

Tabulka 1: Standardizační priority pro alternativní kapalná motorová paliva

Methanol a di-methyl-ether (DME) jsou potenciální al-
ternativní paliva běžně vyráběná ze zemního plynu a také
uhlí. Experimentálně se ověřuje jejich výroba z bioplynu a
vhodné  biomasy.  Biomethanol  může  být  používán
v benzinovém motoru, DME jako náhrada za naftu. Metha-
nol nabízí několik výhod před zemním plynem, zejména je
kapalný a tudíž je snazší ho skladovat. Ztráta energie při
přeměně methanu na methanol má však za následek celko-
vou nižší účinnost a celkové vyšší emise CO2 než u zemní-

ho plynu, když je používán přímo jako palivo. Jeho atrakti-
vita také může být ovlivněna současnými diskuzemi o toxi-
citě. DME má fyzikální vlastnosti jako LPG. Je to plyn při
teplotě okolí, avšak zkapalňuje při tlaku několik atmosfér.
Jelikož je snadno zkapalnitelný, nabízí další možnost ko-
mercializace zemního plynu. Jeho spalování je podle sou-
časných poznatků čistší než motorové nafty. Z tohoto dů-
vodu DME přitahuje zájem výrobců nákladních automobi-
lů a autobusů.
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Priority Alternativní 
plynná 

motorová 
paliva 

stávající normy 
(EN, ISO, CWA 
a nebo národní 

normy) 

časový horizont 
0 – 5 let 

časový horizont 
5 – 10 let 

časový horizont 
10 – 20 let 

LPG EN 589    
DME   X  
Zemní plyn 
- stlačený CNG ISO 15403  X  
- zkapalněný LNG EN 1160    
Bioplyn  
- CBG SS 155438 

ČSN 65 6514 
X   

- LBG   X  
Vodík ISO 14687 čekání na  

mandát EC 
- CH  čekání na  

mandát EC 
- LH  čekání na  

mandát EC 
 

Tabulka 2: Priority tvorby norem pro alternativní plynná motorová paliva [2]

Závěr
Garantovaná činnost spalovacích motorů a motorových

vozidel je možná mj. pouze tehdy, když zůstanou zachová-
ny potřebné vlastnosti používaných paliv. Významná  je
také slučitelnost alternativních paliv jak s materiály, se kte-
rými přichází při skladování, výdeji a použití do styku, tak i
jejich  bezpečnost.  Tyto  vlastnosti  musí  být  definované
v normě, parametry měřitelné a výsledky opakovatelné. Tato
práce souvisí se záměry v oblasti ochrany životního pro-
středí  při  používání motorových  vozidel  a  spalovacích
motorů, na které navazuje vývoj palivových a motorových
technologií a rostoucí používání alternativních paliv jako
jsou biopaliva, zemní plyn a vodík.

Základem pro tvorbu technických norem je to, že existuje
poptávka  po  těchto  normách. Aby bylo  dále  umožněno
zavedení alternativních paliv na trh, musí být obecně přija-
to  výrobci motorů  vozidel  a  distributory. Takové  přijetí
v prvé řadě vyžaduje technické normy. Zájem o nové nor-
my pro alternativní motorová paliva je již v současnosti
zaměřen na:
 čisté FAEE a směsi FAEE s motorovou naftou (5 %)
 motorovou naftu smíchanou s 10 % V/V FAME (FAEE)
 ethanol smíchaný do 10 (15) % V/V s benzinem
 alkoholy a alkoholové deriváty v naftovém palivu
 syntetickou naftu vyrobenou ze zemního plynu (GtL)
 ethanolové palivo (E95 s aditivy pro naftové motory)

 bioplyn
 stlačený zemní plyn.
Standardizace rostlinných olejů, resp. zatím řepkového

oleje jako motorového paliva upravených vznětových mo-
torů probíhá pouze na národní úrovni (Německo, ČR). Zá-
jem o nové evropské normy alternativních motorových paliv
v období 5 – 10 let bude pravděpodobně zaměřen na:
 FAME v naftovém palivu (do 30 % V/V)
 syntetická paliva vyrobená z vhodné biomasy
 DME
 čistý methanol (M100)
 methanolové směsi v benzinu (M85).

V tomto časovém horizontu je možné také očekávat po-
věření CEN k přípravě normy pro palivový vodík.

Probíhají práce na standardizaci naftových emulzí a etha-
nolu (E85) pro vozidla vhodná na flexibilní paliva v souladu
s dohodami CEN. V závěrečné fázi je evropská norma na
bioethanol,  který  je  určen  pro  míchání  do  motoro-
vých benzinů. Stávající normy ISO a národní normy mohou
napomoci budoucí práci CEN v oblasti tvorby norem pro
alternativní paliva.
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Anotace
Kvalitativní normy představují základní nástroj rozvoje trhu s biopalivy a mohou také významně ovlivňovat mezinárodní
obchod nejen s těmito energetickými nosiči, ale i biosurovinami pro jejich výrobu. Příspěvek obsahuje na základně získa-
ných informací a vlastních prací přehled národních norem, týkající se alternativních motorových paliv. V návaznosti na
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TECHNICKÁ SPECIFIKACE PRO ZAJIŠTĚNÍ KVALITY TUHÝCH BIOPALIV
TECHNICAL  SPECIFICATION  FOR  SOLID  BIOFUELS  QUALITY  ASSURANCE

Z. Šedivá1), P. Jevič1),2), M. Přikryl2), P. Hutla1)

1)VÚZT, v.v.i. (Výzkumný ústav zemědělské techniky, v.v.i.), Praha
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Abstract
The contribution describes standardized way of quality assurance within the supply chain from biofeedstock providing to
solid biofuels delivery to the end-user. At the same time the procedures of requirements meeting for quality are determined
and measures assuring in sufficient way that the solid biofuel specification is met are presented.

Keywords: solid biofuels, standardization, assurance quality

Úvod
Účelem třídění kvality a specifikace [1, 2, 3] je stanovení

jakosti tuhého paliva z biomasy v komplexním dodavatel-
ském řetězci od původu až k dodávce certifikovaného tu-
hého biopaliva a zajistit odpovídající důvěru ke kvalitativ-
ním požadavkům. To je základem pro přípravu a rozvoj trhu
s tuhými biopalivy. Požadavky na výrobu budou splněny
zajištěním kvality a její kontrolou. Princip zajištění kvality
tuhého paliva je založen na jejím jasně definovaném určení
a limitovaných požadavcích na produkt.
Celkovým záměrem je zaručit kvalitu tuhých biopaliv na-

příč celým dodavatelských řetězcem, od místa původu po
dodání tuhého biopaliva a zabezpečit splnění specifikova-
ných požadavků  na kvalitu,  a  to  dostatečně důvěryhod-
ným způsobem.

Materiál a metody
Studium podkladů a účast na standardizaci tuhých bi-

opaliv v rámci Evropského výboru pro normování pod ko-
ordinací Českého normalizačního institutu. Předmětem jsou
biopaliva pocházející z následujících zdrojů:
- produkty zemědělství a lesnictví,
- rostlinný odpad ze zemědělství a lesnictví,
- rostlinný odpad z potravinářského průmyslu,
- dřevní odpad, s výjimkou dřevního odpadu který může

obsahovat  halogenované organické sloučeniny nebo
těžké kovy důsledkem ošetření dřeva konzervačními lát-
kami nebo nátěrovými hmotami a který především zahr-
nuje dřevní odpad pocházející ze stavebního a demolič-
ního odpadu,

- vláknitý rostlinný odpad z výroby čisté (nepoužité) ce-
lulózy a z výroby papíru z celulózy, pokud je spoluspa-
lován v místě výroby a vznikající teplo je využíváno.

Výsledky a diskuze
Dodavatelský řetězec tuhého biopaliva se obvykle sklá-

dá z hlavních článků popsaných na obr. 1.

Technická specifikace představuje nástroj, který umož-
ňuje efektivní obchodování s biopalivy. To znamená, že:
 konečný uživatel si může vybrat biopalivo, které odpo-

vídá jeho požadavkům,
 výrobce/ dodavatel  může vyrábět biopalivo se stano-

venými a konzistentními vlastnostmi a charakterizovat
biopalivo zákazníkům.

Technická specifikace pro zajištění kvality paliva se za-
bývá pouze otázkou paliva. Pro zajištění efektivního využi-
tí tuhých biopaliv je také důležité zvážit vztah mezi palivem
a spalovacím zařízením. Doporučuje se, aby koneční uživa-
telé dohlíželi na kompatibilitu použité technologie spalová-
ní s tuhými biopalivy, aby bylo dosaženo optimalizované-
ho průběhu hoření. Vedle vysoké efektivity při optimalizo-
vaném průběhu spalování  je omezen  i dopad na životní
prostředí  (např.  sníží  se  obsah  nespáleného  uhlíku
v popelu; sníží se emise z kouřových plynů, atd.).

Požadavky na výrobu tuhých biopaliv se liší podle složi-
tosti výrobního procesu, stejně jako podle požadavků na
biopaliva (například mezi maloodběrateli, kteří mohou po-
žadovat vysoce kvalitní biopaliva a velkoodběrateli, kteří
mohou využít výhodu flexibility spalovacích zařízení co se
týká paliva). To vede k různým opatřením a požadavkům na
způsob zajištění kvality. Níže popsaná metodika zajištění
kvality při výrobě musí být použita pro všechny procesy,
ale musí být přizpůsobena požadavkům na výrobu v urči-
tém příslušném výrobním řetězci.
Metodický postup zajištění kvality při výrobě – krok za

krokem je znázorněn na obr. 2.
Krok 1: Dokumentovat kroky výrobního řetězce (příklady
skladování a operací s biomasou uvádí obr. 3, 4, 5 a 6).
Neměl by být podrobnější než je nezbytné. Příkladem vý-
vojového diagramu pro balíkovanou slámu je obr. 7. Vývo-
jový diagram by měl být pečlivě sestaven se záměrem zdů-
raznit aspekty zajištění kvality. Pro podporu vazeb a toku
informací poskytovaných v rámci výrobního řetězce může
být užitečné přidělení odpovědností. Může  to být vhod-
ným počátečním bodem hodnocení výrobního procesu při
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Obr. 1: Dodavatelský řetězec tuhého biopaliva

Obr. 3: Logistické centrum biosurovin a jejich úprava

Obr. 4: Skladování dřevin

Obr. 5: Drcení dřevin

Krok 2: Charakterizovat specifikaci biopaliv
Kvalita paliva je charakterizována pomocí specifikace pali-
va (v souladu se standardními nebo specifickými potřeba-
mi) a měla by být výsledkem dohody mezi jedním účastní-
kem a následujícím účastníkem v dodavatelském řetězci.
Následující účastník by měl být považován za zákazníka
předchozího účastníka. Specifikace mohou být také stano-
veny podle předpokládaných požadavků trhu. Ve skuteč-
nosti je specifikace často kombinací požadavků zákazníka,
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Obr. 2: Metodika pro zajištění kvality

zajišťování kvality. Mnoho parametrů kvality nemá nic spo-
lečného s fyzikálními a chemickými vlastnostmi, změněný-
mi v průběhu zpracování biopaliva, ale spíše s otázkami ří-
zení.
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Obr. 6: Distribuce dřevní štěpky do spaloven

předpokládaných požadavků trhu a výrobních předpokla-
dů účastníka (např. omezení zařízení). Výrobce/dodavatel
biopaliva by měl určit klíčové vlastnosti z hlediska potřeb
konečného uživatele. Při určování klíčových vlastností by
měla být zvážena následující témata:
 použití biopaliva a dodržení existující normy, technické

specifikace [2] nebo jiných požadavků;
 zákonná omezení a nařízení ohledně emisních limitů a

jiných otázek životního prostředí;
 možné vlivy  míchání a  směšování biopaliv z  různých

surovin na jejich kvalitu, jejich vlastnosti a jejich  poz-
dější skladování.

Krok 3: Analyzovat faktory ovlivňující kvalitu paliva a jed-
nání společnosti
Měly by být prozkoumány všechny činnosti, které se vzta-
hují jak k technickým procesům, tak k otázkám řízení. Ná-
sledující faktory rozhodují o kvalitě biopaliva a jeho výko-
nu:
 Efektivita úvodního prozkoumání zdrojů paliva a kontro-
la příchozích surovin. Toto je důležité pro obecné stanove-
ní použitelnosti dodávaného materiálu (spolu se vzorková-
ním a zkoušením, pokud je potřeba) a zajištění, že je doku-
mentace  dodávky  (např.  uvedení  původu  a  zdroje)
v pořádku. Obecné předpoklady pro použitelnost mohou
být získány ze znalosti druhu dřeva, atd. nebo složení smě-
si materiálů z různých zdrojů. Některé vlastnosti by pak
musely být ověřeny řadou vzorkování a zkoušení. Četnosti
zkoušení mohou být značně omezeny, pokud jsou specifi-
kace prokazatelně nepřetržitě dodržovány bez významných
změn.
 Péče věnovaná skladování a zpracování materiálu. Tento
aspekt je důležitý pro dosažení správné úrovně, například
vlhkosti u pelet, vlhkosti a zrnitostního rozdělení u dřevní
štěpky, atd. Podmínky, za kterých se suroviny a výsledná
biopaliva zpracovávají a skladují, musí být navrženy a říze-
ny takovým způsobem, aby byly vyloučeny nebo minima-
lizovány nepříznivé vlivy prostředí.
· Znalosti, schopnosti a odborná kvalifikace zaměstnan-
ců. Zaměstnanci potřebují znát možné interakce mezi jed-
notlivými kroky výrobního procesu a činnostmi, které mají

vliv na kvalitu biopaliva. Měly by být také dobře známy
interakce  s ostatními  důležitými  oblastmi,  spojenými
s jednáním společnosti, například nařízení v oblasti život-
ního prostředí. Je nezbytné soustavně poskytovat zaměst-
nancům informace o nových vlivech a okolnostech v těchto
oblastech.

Krok 4: Identifikovat a dokumentovat kritické kontrolní body
pro dosažení shody se specifikací paliva
Důležitou součástí poskytování záruky je identifikace kri-
tických kontrolních bodů v příslušném dodavatelském ře-
tězci. Kritické kontrolní body jsou místa v rámci nebo mezi
výrobními procesy, ve kterých mohou být vlastnosti nej-
snadněji hodnoceny a místa, která nabízí největší potenciál
pro zlepšování kvality. Ve vybraných kritických kontrol-
ních bodech se provádí náležitá kontrola, která zajistí, že
budou naplněny konečné požadavky. Kontrola může být
provedena vizuálně a/nebo vzorkováním a zkoušením a/
nebo kontrolou přístrojů. Kritické  kontrolní body nutně
nevyžadují  průběžné  sledování. Četnost  sledování  bude
záviset na výrobním procesu a zpracovávaných objemech.
Jedním z hlavních důvodů určování kritických kontrolních
bodů je řízení výrobního procesu nejefektivnějším a neje-
konomičtějším způsobem. Dalším důvodem je zajištění sle-
dovatelnosti v rámci výrobního procesu. Pokud je to nut-
né, měly by být nainstalovány, kalibrovány a použity pří-
stroje pro sledování a kontrolu kritických kontrolních bodů
(viz obr. 7).

Krok 5: Zvolit vhodná opatření, která zaručí zákazníkům, že
je specifikace plněna
 Přidělení odpovědností. Systém, který sděluje a řídí, kdo
je odpovědný za jaké činnosti, je nezbytný. Přidělení odpo-
vědností je povinností vedení společnosti. Vedení společ-
nosti by mělo jmenovitě určit zaměstnance (pracovním za-
řazením nebo odpovědností) pro každý článek ve výrob-
ním řetězci a zajistit, že budou řádně proškoleni a vedeni
jasným organizačním schématem.
 Školení zaměstnanců. Pro zajištění požadované kvality
musí být zaměstnanci kvalifikovaní. Pracovní postupy by
měly být k dispozici pro každou výrobní operaci, např. pře-
pravu, proces přípravy, postupy vzorkování a zkoušení a
údržbu,  pokud  je  to možné. Vazba  pracovních  pokynů
na kritické kontrolní body je jedním ze způsobů jak zajistit,
že budou neustále zohledňovány otázky kvality.
 Zavedení opatření pro kontrolu kvality. Četnost zkouše-
ní by měla být řízena tak, aby bylo dosaženo patřičné úrov-
ně kontroly při nejnižší úrovni nákladů nebo dopadu na
požadovanou kvalitu biopaliva nebo služeb.
 Řádná dokumentace výrobních procesů a výsledků zkou-
šek. Důležitou součástí záruky je řádná dokumentace jako
podklad pro výrobní procesy a záznam o výrobních proce-
sech vykonávaných v celém dodavatelském řetězci (včet-
ně výsledků zkoušek).
 Způsob postupu při stížnostech. Informace ze stížností
mohou být užitečné pro stanovení faktorů, které mají vliv
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Krok 6: Zavést a dokumentovat postupy pro zvláštní za-
cházení s nevyhovujícími materiály a biopalivy

Všechny materiály, které jsou shledány nevyhovujícími,
v kterémkoli stádiu výrobního procesu, musí být odděleny
a odstraněny z výrobního řetězce.

Příklad dokumentace pro linku na výrobu balíků slámy
Krok 1. Popis výrobního procesu
Balíky slámy se vyrábí ze zbylé slámy po sklizni obilí. Obr. 7
znázorňuje výrobní řetězec s naznačením různého rozsahu
odpovědností nebo vlastnických práv během výroby. Např.
balení, resp. lisování slámy někdy provádí zemědělec, avšak
často ho provádí obchodník se slámou.
Krok 2. Specifikace paliva
 CEN/TS 14961 [2]:
Normativní: Sláma ze sklizně obilovin, 2.1.1.2, Balíky slámy
P2; BD150, M23, A5, sláma z pšenice a ječmene; Informa-
tivní: Nezpracovaná sláma. (např. nenařezaná).

Krok 3. Faktory ovlivňující kvalitu včetně jednání společ-
nosti
 Stav slámy před balením a lisováním;
 Skladování a skladovací podmínky.

Krok 4. Kritické kontrolní body pro dosažení shody se spe-
cifikací paliva
 Skladování (pod střechou nebo nepromokavou plach-

tou);
 Půda a znehodnocený materiál musí být odstraněny bě-

hem nakládání;
 Vizuální kontrola a vytřídění znehodnoceného a znečiš-

těného materiálu během nakládání před dodáním;
 Kontrola vlhkosti vhodnými prostředky v místě dodání

 

Balení  
slámy 

Nakládání na  
nákladní automobily 

nebo traktory a 
přeprava do skladu 

Skladování  
po dobu  

1 až 12 měsíců 

Nakládání na  
nákladní automobily  

a přeprava 
konečnému uživateli 

Konečný uživatel: 
Spalovací zařízení 

nebo jiné konverzní 
zařízení 

Obchodník se slámou (dodavatel) 

Spotřebitel 

Zemědělec 

Prohlášení o jakosti paliva 

Kritický kontrolní bod 
Vytřídění znehodnoceného a 

znečištěného materiálu 

Kritický kontrolní bod 
Kontrola, zda jsou skladovací 

podmínky v pořádku 
Obr. 7: Výrobní řetězec pro balíky slámy

Krok 5. Opatření zaručující zákazníkům, že je specifikace
plněna
 Školení a pokyny pro řidiče balíkovacích, resp. lisova-

cích strojů, kde je to vhodné. Písemné pokyny dostup-
né spotřebitelům;

 Školení a pokyny pro obsluhu nakladače. Písemné po-
kyny dostupné spotřebitelům;

 Školení a pokyny pro řidiče nákladních automobilů. Pí-
semné pokyny dostupné spotřebitelům;

 Za deště je balení, resp. lisování samozřejmě   pozasta-
veno – nepokračuje se dříve, než je zkouškou prokázá-
no, že je sláma na poli dostatečně suchá;

 Hustota balíků se na poli kontroluje každou hodinu bě-
hem balení;

 Délka balíků se kontroluje průběžně během balení;
 Před výjezdem do terénu musí být prověřena kvalifika-

ce všech účastníků, provozujících vozidla a zařízení, pro
výkon činností.

Krok 6. Postupy pro zvláštní zacházení s nevyhovujícími
materiály a biopalivy
Pokud balíky slámy nesplňují smluvní požadavky, jsou tyto
balíky odstraněny z výroby a skladovány odděleně od vy-
hovujících  biopaliv.  Při  zjištění  neshody  při dodání
(v prostorách spotřebitele)  je vypracován protokol o ne-
shodě.  Se  spotřebitelem  je  dohodnut  způsob  zacházení
s nevyhovující  dodávkou.
Poíklad udilování osvideení DINplus pro doevní pelety [4]
- Testování  výrobku  zkušební laboratoří  „Dřevní pelety

používané v malých topných systém ech“ podle  DIN
51731 a  ÖNORM M 7135. Testovány jsou  následující
vlastnosti:
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 průměr, délka, hustota, obsah vody,  obsah
popela, výhřevnost, obsah síry, obsah dusí

- ku,  obsah chloru,  otěr, lisovací zařízení, ne-
čistoty - cizí látky, opatřování vinětou.

- Monitorovací orgán (třetí strana) navštěvuje výrobní
podnik alespoň jednou za rok bez předběžného upo-
zornění. Během této návštěvy jsou odebrány vzor-
ky pro náhodné testování.

Minimálním požadavkem na výrobce je, aby sám sledo-
val kvalitu každý týden a dokumentoval nejdůležitější kva-
litativní rysy vyráběných pelet: obsah vody, sypnou hmot-
nost.
Udělené osvědčení a značka kvality „DINplus“ dosvěd-

čují, že nezávislý a kompetentní orgán celkově otestoval a
zhodnotil vlastnosti dřevních pelet. Kontrola a udělování
osvědčení pro dřevní pelety se nepřetržitě vyvíjí. To zna-
mená, že celý výrobní řetězec od zdroje dřeva až po spalo-
vání je sledován. Tudíž kvalita celého distribučního řetězce
– od výrobce k zákazníkovi – musí být dodržena.
Požadavky na obchodníka a dopravce

Termín „logistika pelet“ je používán pro popis kontroly
kvality dopravy a skladovací logistiky. Je určen pro výrob-

ce, obchodníky, obsluhu prozatímních skladovacích zaříze-
ní a jakoukoliv osobu podílející se na dopravě.
Schéma udělování osvědčení stanoví následující rozdíly:
 Obchodník: distributor dřevních  pelet,  který řídí svůj

vlastní sklad a dodává dřevní pelety konečnému zákaz-
níkovi. Obchodníci často nabízejí svoje produkty pod
svým vlastním jménem. Výrobce může také být obchod-
ník.

 Dopravce:  dopravní  podnik,  který  nemá svůj vlastní
sklad.

Důležitá testovací kriteria se vztahují k hodnocení proza-
tímního meziskladu a zasílání produktu z hlediska technic-
kého a ve vztahu ke kvalifikaci zaměstnanců. Všichni ob-
chodníci a dopravci musí prokázat, že jsou dodávány pou-
ze dřevní pelety s kvalitou certifikovanou DINplus. To je
prokazováno  předložením  zasilatelských  dokumentů  od
objednacího listu po dodací list a faktury. Dále následují
stanovené požadavky ve vztahu k samosledování, sledo-
vání třetí stranou, kvalifikaci zaměstnanců a vozidel.

- Samosledování: za účelem zajištění nepřetržité kontroly, kvality dopravy a logistiky skladování provede obchodník/
dopravce následující kontroly:

Obchodník Dopravce 
- vizuální kontrola 
- (čistota, jemný podíl) 
- je-li to nezbytné, analýzu obsahu vody a otěr 

- vizuální kontrola 
- (čistota, čistota kvality, jemný podíl) 

- udržování odpovídajících skladovacích 
podmínek podle dokumentace 

 

- trvalá kontrola dopravních prostředků 
(výměna hadic, překalibrování vážícího 
systému) podle dokumentace 

- trvalá kontrola dopravních prostředků 
(výměna hadic, překalibrování vážícího 
systému) podle dokumentace 

 

- Sledování třetí stranou: znamená kontrolu kvality v dopravě a skladovací logistiky, prováděné nezávislou třetí
stranou.

Obchodník Dopravce 
- roční audit podniku 
- sledování dopravního prostředku každé tři 
roky 

 
sledování dopravního prostředku každé tři 
roky 

 - Kvalifikace zaměstnanců: obchodník/dopravce, který dodává dřevní pelety, zajistí instrukce a školení.
- Dopravní prostředek: s  danou nákladovou kapacitou (nejčastěji 8 t a více)  musí  být vybaven  kalibrovaným palubním
vážícím systémem. Musí zde být zařízení pro zpětný odběr injektovaného vzduchu ze skladovacího prostoru.  Sací kapa-
cita tohoto zařízení musí být větší než je sací kapacita kompresoru dopravního prostředku. Ve skladovacím prostoru  se
nesmí vytvořit přetlak. Injektážní hadice o délce minimálně 30 m je součástí standardního vybavení vozidla a musí být ve
vozidle během dopravy. Odpovídající spojovací potrubí a spojky musí také být součástí výbavy vozidla během dopravy.
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Závěr
Cílem zajištění kvality je poskytovat záruku, že je nepřetr-

žitě  dosahováno  stabilní  kvality  v souladu  s požadavky
zákazníka. Požadavky zákazníka zahrnují, kromě určité kva-
lity biopaliva, také kvalitu jednání společnosti související
s biopalivem nebo se servisem (jako je načasování, logisti-
ka a řádná dokumentace). Zajištění kvality paliva je třeba
dodržet v celém dodavatelském řetězci. Opatření pro zajiš-
tění kvality usnadňuje návrh systému pro zajištění kvality
paliva  u výrobců a dodavatelů tuhých biopaliv. Jeho funk-
cí je ujistit se, že:
- existuje sledovatelnost;
- požadavky, které ovlivňují kvalitu paliva, jsou pod kon-

trolou;
- konečný uživatel může mít důvěru v kvalitu paliva.
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STROJOVÉ SYSTÉMY PRE ÚDRŽBU HORSKEJ KRAJINY
MACHINERY  SYSTEMS  FOR  MOUNTAIN LANDSCAPE  MAINTENANCE

L. Gonda, M. Kunský
Slovenské centrum poľnohospodárskeho výskumu Nitra

Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva

Abstract
Economic and agrotechnical qualities were assessed at machinery systems used for sward treatment and herbage harve-
sting at permanent grassland (PG) areas on slopes (with more than 18 ° gradient). The tests were performed with the VITHAR
650 E mountain tractor aggregated with the ROLLPROFI MB 60 baler (for small round bales) and the ROLLPROFI W 55
stretch-film wrapper, and also with a mulching system consisting of the VITHAR 650 E and the TFZ 160 mulcher.. The
mulching of the intensive pastures, but also the comparison tests of machinery applied in surface treatment of neglected PG
areas at the slopes with more than 18° inclination were performed with these mountain tractors aggregated with mulchers:
VITHAR 650 E, Reform Mounty 100 and MT 8-322. The efficiency of mulching with VITHAR 650 E was 0.62 ha hour-1 and
fuel consumption was 16.05 l ha-1 at the slopes less than 18°, but it was 0.45 ha hour-1 and 25 l ha-1 at the slopes above 18°
gradient. The bales sized 640 x Ć 680 mm were made at 3 - 18 ° slopes and mean fuel consumption was 0.302 l per bale. The
stretch film consumption per bale was 235 g at four layers and 352 g at six layers applied. The research results will be added
to the data necessary for evaluation of technical and economic parameters of machinery designed for working in mountain
regions and also in assessment of specific demands for machinery used at working on slopes.

Keywords: mountain regions, permanent grassland, slopes, round bales, stretch-film wrapping, mulching, fuel consump-
tion

Úvod
V horských oblastiach Slovenska, kde žije takmer 50 %

obyvateľstva  sú  vhodné  predpoklady  pre  výrobu  tradič-
ných  potravín  hlavne  živočíšneho  pôvodu. V súčasnom
období podľa katastra nehnuteľností k 1.1.2007 je z 880 873
ha trvalých trávnych porastov (TTP) obhospodarovaných
len 524 620 ha čo je necelých 60 % ich výmery. Ale aj táto
časť  výmery  je  z väčšej  časti  využívaná
v agroenvironmentálnych spôsoboch hospodárenia , kto-
ré prevažne nezabezpečujú kvalitnú produkciu krmovín pre
chov prežúvavcov.
Súčasné  podporované  agroenvironmentálne  spôsoby

hospodárenia zabezpečujú udržiavanie kultúrneho rázu kra-
jiny pri pravidelnom ošetrovaní. Sú to v podstate odlišnos-
ti od klasického poľnohospodárstva, ktoré sa stávajú sú-
časťou  novej Európskej  vidieckej  hospodárskej  politiky
s trvalo  udržateľným  poľnohospodárstvom. Oneskorená
reakcia štátu cez ekonomickú stimuláciu podnikov
v horských  výrobných  podmienkach  spôsobila  nedosta-
tok mechanizácie pre svahové podmienky.
Na plochách so svahovitosťou nad 18° je potrebné pou-

žívať špeciálnu horskú mechanizáciu, ktorá je všeobecne
charakterizovaná :
- vyššou nákupnou cenou o cca 19 000,- Sk.kW-1

- nižšou  výkonnosťou  o 10 až 30 % (svahovitosť, opti-
málna dĺžka parcely a pod.)

- kratšou disponibilnou dobou pre pracovné operácie
- vyššou spotrebou pohonných hmôt

Hospodárenie v horských oblastiach Slovenska má špe-
cifické požiadavky na výber strojov, pre ktoré v súčasnom
období nie sú vytvorené zodpovedajúce ekonomické pod-
mienky. Produkčné i mimo produkčné využitie plôch tráv-
nych porastov v horských oblastiach limituje parameter
svahovej dostupnosti strojov.

Materiál a metodika
Strojové systémy pre hospodárenie v horskej krajine sú

overované na skúšobných pozemkoch VÚTPHP Banská
Bystrica a vo vybraných poľnohospodárskych subjektoch.
Vyhodnocované sú štandardné parametre pozemku
a strojnej súpravy pre krmovinárske využitie a pre údržbu
krajiny.
Cieľom je overenie a porovnanie strojovej linky so zvý-

šenou  svahovou  dostupnosťou
(nad 18 °) pre ošetrovanie plôch trávnych porastov a zber

tenkostebelných krmovín technológiou malých valcových
balíkov.

Zber tenkostebelných krmovín sme uskutočnili systémo-
vým nosičom VITHAR 650 E s lisom na malé valcové balíky
ROLLPROFI MB 60 a s obalovačkou do prieťažnej fólie
ROLLPROFI W 55.
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TYPOVÉ OZNAČENIE VITHAR 650 Mounty 100 MT8 – 322 
Motor: Palivo nafta nafta nafta 
 Počet valcov 3 4-turbo diesel 4 
 Výkon k/kW 63/46,5 95,2/ 70 44/32,5 
Spotreba paliva g.kW-1.h-1 225 238 260 
Prevodovka Plný synchron  

16 dopredu, 16 
dozadu 

3 rozsahy rýchlosti 
elektrohydraulický 
volič rýchlosti. 

Jednostupňová, 
hydrostatická 

Rýchlosť pojazdu km.h-1 0,9 - 42,4  1=0 -5; 2=0-15 
3=0-40 

Práca 0-13 
Preprava 25 

Náhon Predný + zadný - 
(planétový prevod) 

Predný+ zadný 
Hydrostatický pohon 

Predný+ zadný 
 

Vývodová hriadeľ zadná 540/750 otáčok, 
synchronizovaná  

Predný 1000 ot. 
Zadný 540/750 

Predný+ zadný 

Pneumatiky  Štandard 
250 / 80 – 18 

Terra 33x15.5-15  

Obstarávacia cena tis. Sk 1 900,- 3 752,- 1 700,- 
 Sk.kW-1 40 860,- 53 595,- 52 308,- 

 

Tab.1 Základná technická charakteristika skúšaných strojov

Obr.1 Lis ROLLPROFI MB 60

Obr.2 Obalovačka ROLLPROFI W 55
Pre ošetrovanie zanedbaných pasienkov so svahovitos-

ťou  nad 18  °  sme volili  porovnávacie skúšky  horských
nosičov s mulčovačmi tab. 1. obr. 3 až 5

Obr.3 Reform MOUNTY 100 

 
Obr.4 VITHAR 650 E
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Obr.5 MT 8-322

- Reform Mounty 100 + mulčovač „ Carroy - Giraudon &
Cie“: typ TPITF 2250

- Systémový nosič náradia MT8 – 322 + mulčovač MUE
200

- Vithar 650 E + mulčovač TFZ 160

Výsledky a diskusia
Zber  krmovín  na  siláž  bol  uskutočnený  na  poraste

s úrodou 2,15 - 3,61 t.ha-1 sušiny.
Svahovitosť pozemku bola 3 – 18 °. Dosiahnuté výsled-

ky pri zbere lisovaním malých valcových balíkov na siláž
a pri ich obalovaní do prietažnej fólie sú v tab.2.

Tab.2 Zber lisovaním malých valcových balíkov
Parameter Lisovanie Obalovanie 
Potreba času ( min.) 2,17 1,30 
Spotrebný materiál- 
sieťka, fólia (kg/balík) 

 0,0591  0,259  

Cena spotrebného 
materiálu 
 ( Sk. kg-1) 

Sieťka= 
164,60 

Fólia=112,-  

Spotreba PH 0,302 l.bal-1 0,150 l.bal-1 
 

Hodnotenie práce mulčovača s nosičom VITHAR 650 E:
Dosiahnuté výsledky pri ošetrovaní pasienkov na sva-

hu do 18°a nad 18° mulčovaním.
Vithar 650 E + mulčovač TFZ 160

Tab. 3 Popis pozemku
Parameter Svah do 

18° 
Svah nad 

18°  
Úroda ( t.ha-1) 7,475 5,33  
Výkonnosť ( ha.h-1) 0,62 0,45 
Spotreba PH (l.ha-1) 16,05 25,01 
 

Vithar 650 E a s mulčovačom TFZ 160 výkon 0,62 ha.h-1

a spotrebu PH 16,05 l.ha-1. Na svahu nad 18° bola spotreba
PH 25,0 l.ha-1 pri výkone 0,45 ha.h-1 .

Kvalita práce pri mulčovaní trávneho porastu využíva-
ného pasením ( tab. 4 a 5) z hodnotenia dĺžky mulču je vyš-
šia pri použití „Y“ nožov v porovnaní s cepovými pracov-
nými nástrojmi.
V porovnaní floristického hodnotenia trávneho porastu

ošetreného mulčovaním a trávneho porastu dlhodobo po-
nechaného bez ošetrenia mulčovaním možno pozorovať
rozdiely v podiele prázdnych miest, v počte zastúpených
druhov a v celkovej kŕmnej hodnote porastu.
Pokryvnosť druhov bola vyššia u mulčovaného porastu

(98%). V mulčovanom trávnom poraste prevláda skupina
tráv (75%) nad bylinami (21%) a nízkym množstvom ďateli-
novín (2%). V nemulčovanom poraste bol podiel prázdnych
miest 5%.
Vyšší  počet  rastlinných  druhov  bol  zaznamenaný

v dlhodobo nemulčovanom  trávnom poraste,  u ktorého
však niektoré z nich výrazne znižujú kŕmnu hodnotu poras-
tu. Druhy rodu Cirsium a druh Ononis spinosa, ktoré ne-
boli na mulčovanom poraste zaznamenané, môžu zvieratám
spôsobiť poranenia, zvieratá ich obchádzajú a znižuje sa
tak i krmovinársky hodnotný podiel pokryvnosti porastu.
Podobne aj ďalšie málo hodnotné (Lamium sp., Inula sp.,
Dianthus sp.,Thymus sp., a i.) až silno toxické druhy (Eu-
phorbia cyparissias) v porovnaní s nemulčovaným tráv-
nym porastom na poraste ošetrovanom mulčovaním chý-
bajú.

Záver
Výsledky dosiahnuté pri skúške strojov nás utvrdili

v nutnosti pokračovať v začatých skúškach . Dôvodom sú
rozdielne technické a ekonomické parametre strojov, ktoré
sú v súčasnom období dostupné v rámci EU. Úloha je ná-
ročná na získanie a spracovanie veľkého množstva podkla-
dových materiálov , z oblasti nadobúdania investícii , ma-
teriálových vstupov , spotreby práce a ich optimálneho
využívania v procese výroby na TTP.

Nevyužívané plochy trávnych porastov , ktoré sú cha-
rakterizované svahovitosťou nad rámec bežnej mechanizá-
cie  bude  potrebné  v najbližšom  období  ošetrovať
v agroekologických postupoch, ktoré zabezpečia mimopro-
dukčné funkcie trávnych porastov.
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Tab.4 Použité pracovné nástroje: cepové

Zaradené rýchlosť 2-I;  
2,81 – 3,03 km.h-1 

Zaradené rýchlosť 2-II;  
 3,71 – 4,00 km.h-1 

Dĺžka mulču 
rastlín 

ks % g % ks % g % 
Do 10 cm 4 064 91,3 43 48 3 227 78 33 35,9 
10–20 cm 336 7,5 15 17 693 17 19 20,7 
Nad 20 cm 52 1,2 6 7 192 5 20 21,7 
Mrva - - 25 28 - - 20 21,7 
Spolu 4 452 100 89 100 4 112 100 92 100 
 
Tab.5 Použité pracovné nástroje: „Y“

Zaradené rýchlosť 2-I;  
2,77 – 2,67 km.h-1 

Zaradené rýchlosť 2-II;  
 3,97 – 3,80 km.h-1 

Dĺžka mulču 
rastlín 

ks % g % ks % g % 
Do 10 cm 9 270 93,51 90 66,7 5 205 93,6 70 58 
10–20 cm 600 6,05 25 18,5 307 5,5 15 12 
Nad 20 cm 43 0,44 5 3,7 48 0,9 6 5 
Mrva - - 15 11,1 - - 30 25 
Spolu 9 913 100 135 100 5 560 100 121 100 
 

Anotace
Cieľom úlohy je agrotechnické a ekonomické hodnotenie strojových systémov pre ošetrovanie a zber krmovín z TTP so
zvýšenou svahovou dostupnosťou (nad 18 °). Pre skúšky bol použitý vlastný systémový nosič VITHAR 650 E pri zbere na
siláž agregovaný s lisom na malé valcové balíky ROLLPROFI MB 60 a s obalovačkou do prieťažnej fólie ROLLPROFI W 55.
Mulčovanie intenzívnych pasienkov, ale aj porovnávacie skúšky pri ošetrovaní zanedbaných plôch TTP so svahovitosťou
nad 18 ° sme uskutočnili so strojmi Reform Mounty 100, MT 8-322. Pri skúškach na pozemku so svahovitosťou do 18 °sme
dosiahli pri mulčovaní so strojom Vithar 650 E a s mulčovačom TFZ 160 výkon 0,62 ha.h-1 a spotrebu PH 16,05 l.ha-1. Na
svahu nad 18° bola spotreba PH 25,0 l.ha-1 pri výkone 0,45 ha.h-1. Lisovanie balíkov rozmerov (l x Ř) 640 x 680 mm sme
uskutočnili na svahu 3 – 18 ° pri ¨ spotrebe PH 0,302 l na balík. Pri obaľovaní do prieťažnej fólie bola spotreba na balík pri
štyroch vrstvách 235 gr. a pri šiestich 352 gr fólie. Výsledky skúšok strojov pre horské výrobné oblasti doplnia súbor
informácii, ktoré sú potrebné pre objektívne posúdenie ich technických a ekonomických parametrov .

Kľúčové slová: horské oblasti, TTP, svahovitosť pozemku, lisovanie, obaľovanie do fólie, mulčovanie, spotreba PH
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