
1

VÝZKUM MOŽNOSTÍ POUŽITÍ ENERGETICKÝCH ROSTLIN PRO 
FYTOREMEDIACE

RESEARCH ON THE USE OF ENERGY CROPS FOR PHYTOREMEDIATION

J. Kára, P. Hutla, I. Hanzlíková
Výzkumný ústav zemědělské techniky, v. v. i., Praha.

AGRITECH SCIENCE, 11`

Abstract

The work objective was to verify the possibility of using plants for phytoremediation of soil contaminants . Production 
of plant biomass depends on soil fertility, which is a complex physical, chemical and biological soil properties. Property 
of plants to absorb contaminants related to capillary action and colloidal matter and carbonate salts to the surface of 
plants. Thanks to the metabolism of crop plants the ability to degrade and accumulate contaminants. Selected samples 
were contaminated biomass obtained from the growing land Kovohute Pribram. The biomass samples was studied a 
number of heavy metals with emphasis on Zn, Cu and Cd. After combustion was always detected concentrations of 
these elements in the ashes of plants. The results given in this paper are the cross section for solutions in the years 2008 
to 2010. Positive results in practice, remediation can be achieved both in the primary production of biomass energy in 
the affected soils or in the actual process fytoremediačním secondary effect of thermal utilization of vegetation during 
or after phytoremediation.

Keywords: biomass, remediation, power plants, heavy metals, combustion, ash

ÚVOD

 Obecně je známa schopnosti rostlin akumulovat 
do rostlinných pletiv některé prvky a chemické sloučeniny 
organického i anorganického původu. To lze použít i k 
vázání různých kontaminantů do rostlinné hmoty. Cílem 
prací bylo ověřit možnosti použití energetických rostlin 
pro fytoremediace. Produkce rostlinné biomasy je 
závislá na půdní úrodnosti, což je komplex fyzikálních, 
chemických a biologických půdních vlastností. Vlastnost 
rostlin absorbovat kontaminanty souvisí se vzlínáním 
koloidních a karbonátových látek i solí k povrchu rostlin. 
Díky metabolismu porostu mají rostliny schopnost 
degradovat a akumulovat kontaminanty. Velký vliv na 
tento proces má i vodní režim. Při snížení vláhy rostliny 
samovolně regulují růst a to nižší tvorbou olistění. Navíc 
vodní režim na stanovišti ovlivňuje i distribuci živinných 
látek. Skutečná akumulace v pletivech, zejména 
listech rostlin je vyjádřena jako obsah akumulovaných 
sloučenin v pletivech rostlin v mg vztažený na 1 m2 
stanoviště za vegetační období. Remediační vlastnosti 
rostlin jsou velmi rozdílné. Některé jsou citlivější na 
příjem stopových prvků, jiné méně. Tato vlastnost je o to 
komplikovanější, že každý rostlinný druh reaguje jinak.

MATERIÁL A METODY

 Z pěstebního pozemku Kovohutí Příbram byl 
dodán vzorek porostů topolu osika (štěpka) a vzorky 
sklizených stébelnatých rostlin. Sklizené rostliny byly 
po usušení nadrceny. K tomuto účelu byl použit řezací 
šrotovník RS 650 (výrobce: KOVO NOVÁK). Součástí 
mechanismu tohoto stroje je síto. Při desintegraci 

bylo použito síto s průměrem otvorů 12 mm. U takto 
zpracovaných vzorků byl proveden palivoenergetický 
rozbor a zjištěn obsah těžkých kovů. Poté byly ze vzorků 
vyrobeny topné brikety, tyto spáleny, přičemž byly 
měřeny emise CO a NOx a z popela zjištěny obsahy 
těžkých kovů. Pro tyto účely byla použita akumulační 
kamna SK-2 (výrobce: RETAP s.r.o.) (obr. 1). Použitý 
analyzátor spalin je typu Testo 350 XL. Měření 
každého paliva probíhalo po dobu 90 min s intervalem 
vzorkování 6 s. Naměřené hodnoty CO a NOx byly 
přepočítány na 13 % obsah kyslíku. Pro porovnání bylo 
měření provedeno i s komerčně dostupným biopalivem 
– dřevěnými briketami Turbohard (výrobce: BIOMAC 
s.r.o.). Z části vzorků byla vyrobena drcená frakce pro 
účely zjištění sanačních schopností tohoto materiálu. K 
drcení byl použit kladívkový šrotovník ŠV 15 (výrobce 
STOZA s.r.o.), u něhož bylo použito síto s průměrem 
ok 15 mm. Pro obdobné účely byl využit i popel 
ze spalovacích zkoušek. Tyto pokusy se sanačními 
vlastnostmi biomaterálů dále prováděla Dekonta a.s.

VÝSLEDKY

 U vybraných energetických rostlin byly 
ověřovány remediační schopnosti a možnosti jejich 
energetického využití. Vzorky porostů topolu osika 
(štěpka) a vzorky sklizených stébelnatých rostlin 
jsme podrobili palivoenergetickému rozboru a 
rozboru na obsah těžkých kovů. Vyrobené topné 
brikety jsme spálili a z popelu zjistili obsahy 
těžkých kovů. Výsledky uvádíme v tab. 1 a 2. 
Výsledky spalovací zkoušky uvádíme dále v tab. 4.
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voda % 6,12
prchavá hořlavina % 75,87

neprchavá hořlavina % 14,36
popel % 3,65

C % 46,12
N % 1,55
S % 0,12
Cl % 0,05
H % 5,91
O % 37,12

spalné teplo MJ.kg-1 18,14
výhřevnost MJ.kg-1 16,71

topolové dřevo popel
Zn 61,0 1 460
Cu 1,95 96,2
Pb 12,0 178
Cd 5,0 11,9
Mn 4,5 684
Fe 43,7 21 940
Cr                      -                  1) 19,1
Ni                      -                  1) 24,5
Co                      -                  1) 6,93
As                      -                  1)

Hg                      -                  1)

1) pod mezí stanovitelnosti metody ICP

Tab. 1: Palivoenergetické parametry dřeva topolu osika

Tab. 2: Obsah těžkých kovů v biomase topolu osika a v popelu [mg.kg-1]

Z pokusného pozemku Příbram byly ještě sklizeny následující rostliny:

    -    energetický šťovík (Rumex)     20 – 30 kg
    -    ovsík vyvýšený (Arhenatherum elatius)   30 kg
    -    komonice bílá (Melilotus alba)    40 – 50 kg
    -    sléz krmný 1 (Malva verticillata)    30 – 40 kg
    -    psineček obrovský Rožnovský (Agrostis gigantea)  20 – 30 kg
    -    sléz krmný 2 (samovysemenění)    40 – 50 kg
    -    lesnice rákosovitá (Phalaris arundinacea)   20 – 30 kg
    -    kostřava rákosovitá (Festuca arundinacea)   20 – 30 kg
    -    světlice barvířská (saflor, Carthamnus tinctorius)  40 – 50 kg
    -    konopí seté (Canabis sativa)     40 – 50 kg

Z těchto rostlin byla vyrobena drcená frakce pro ověření 
sanačních schopností (z konopí zvlášť i vlákno) a dále 
byly vyrobeny brikety pro ověření spalovacích vlastností. 
U vzorků rostlin byly zjištěny základní palivoenergetické 

vlastnosti a obsah těžkých kovů. Po spálení byly odebrány 
vzorky popelů a u nich byl zjištěn obsah těžkých kovů. 
Zbylý popel byl rovněž ověřován pro dekontaminační 
účely. Palivoenergetické vlastnosti uvádíme v tab. 3.
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Vzorek voda
%

popel
%

spalné teplo
MJ/kg

výhřevnost
MJ/kg

energetický šťovík 9,44 3,99 17,40 16,00
ovsík 7,96 8,39 16,64 15,32
komonice 9,02 10,23 16,28 14,93
sléz 1 7,32 13,51 15,99 14,68
psineček 6,84 12,54 16,12 14,82
sléz 2 7,81 9,04 16,47 15,15
lesnice 7,98 6,87 17,29 15,97
kostřava 7,58 9,32 16,29 14,98
saflor 9,15 6,35 17,14 15,79
konopí 7,25 3,68 17,64 16,33
konopí vlákno 6,66 2,19 18,49 17,20

Tab. 3: Palivoenergetické vlastnosti energetických rostlin ze stanoviště Příbram (2009)

Sklizené rostliny byly po usušení nadrceny. 
Využili jsme pro tento účel řezací šrotovník
RS 650 (výrobce: KOVO NOVÁK). Při dezintegraci 
jsme použili síto s průměrem otvorů 12 mm. Z části 
materiálů byly vyrobeny topné brikety pro spalovací 
pokusy. Měřeny byly emise CO a NOx. Jako referenční 
spalovací zařízení byla použita akumulační kamna SK-
2 (výrobce: RETAP s.r.o.) (obr. 1). Při topné zkoušce 
jsme použli analyzátor spalin byl Testo 350 XL. Měření 
každého paliva probíhalo po dobu 90 min s intervalem 
vzorkování 6 s. Naměřené hodnoty CO a NOx byly 
přepočítány na 13 % obsah kyslíku. Jako referenční 
palivo jsme použili komerčně dostupné biopalivo– 
dřevěné brikety Turbohard (výrobce: BIOMAC s.r.o.).

Palivo CO
mg.m-3

NOx
mg.m-3

energetický šťovík 7 020 213
ovsík 5 852 310
komonice 3 465 325
sléz 3 150 283
psineček 5 615 280
lesknice 2 720 320
kostřava 2 030 195
saflor 2 710 210
konopí 2 010 285
topol 2 750 195
briketa Turbohard 1 651 89

Tab. 4: Provozní měření plynných emisí při spalování topných briket z různých biomateriálů pře referenčním          
            obsahu O2 = 13 %

Obr. 1: Spalovací akumulační kamna SK-2 RETAP 8 kW
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Grafické vyjádření hodnot emisí dle tab. 4 je uvedeno na obr. 2 a 3.

Obr. 2: Průměrné hodnoty plynných emisí CO ve spalinách briket z různých
            biomateriálů při referenčním obsahu O2 = 13 %

Obr. 3: Průměrné hodnoty plynných emisí NOx ve spalinách briket z různých
            biomateriálů při referenčním obsahu O2 = 13 %
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V tab. 5 uvádíme obsah těžkých kovů v rostlinných materiálech a v tab. 6 obsah těžkých kovů v popelu po spalovací zkoušce.

Zn Cu Cr Ni Pb Cd Co Mn Fe
energ. šťovík - semena 96 5,26 0,33 1,26 2,33 1,60 0,32 406 85
energ. šťovík - stébla 29 2,13 0,081 1,36 2,47 0,66 0,11 185 15,6
energ. šťovík – celé rostliny 104 6,3 2,8 4,2 4,0 7,2 2,1 270 125
ovsík 15,5

(94)
1,78
(8,9)

0,083
(2,7)

0,49
(8,6)

0,14
(7,1)

0,18
(2,1)

0,026
(3,3

194
(247)

42,9
(380)

komonice 295 19 7,4 16 13 8,8 7,8 295 428
sléz 1 618 27 8,0 24 25 35 4,9 453 448
psineček 67 7,1 3,8 3,3 4,4 < 0,5 3,3 490 2 260
sléz 2 153 12 2,8 12 16 7,0 < 1 109 362
lesknice 102 4,9 3,3 4,1 3,0 1,0 1,4 467 480
kostřava 43 6,3 3,7 3,5 9,6 2,1 3,3 403 1 057
saflor 168 22 2,4 8,9 6,9 4,7 4,7 111 495
konopí 29 8,4 3,3 7,0 9,8 < 0,5 3,5 80 225
konopí - vlákno 15 5,9 < 3 < 2 2,7 < 0,5 < 2 44 45

Tab. 5: Obsah těžkých kovů v energetických rostlinách ze stanoviště Příbram (2009) [mg.kg-1 sušiny]

Zn Cu Cr Ni Pb Cd Co Mn Fe
energ. šťovík 1 040 85 38 84 57 25 53 3 220 35 270
ovsík 947 89 40 76 41 14 49 2 920 58 320
komonice 930 121 45 118 54 30 57 2 430 20 370
sléz 1 3 395 135 33 126 63 39 47 3 315 5 610
psineček 340 47 28 54 47 6,3 30 3 350 27 060
sléz 2 1 090 71 37 93 46 13 47 1 410 6 890
lesknice 838 54 32 50 104 4,7 28 2 520 24 530
kostřava 277 39 31,2 42,5 140 5,2 37,5 2 186 26 140
saflor 754 105 30 71 23 16 47 803 45 360
konopí 610 95 32 111 44 26 44 2 820 16 480

Tab. 6: Obsah těžkých kovů v popelu z energetických rostlin ze stanoviště Příbram (2009) [mg.kg-1]

Při srovnání obsahu těžkých kovů dle tab. 5 s výsledky z r. 2008 vyplývá, že 
    -   obsah Cr a Ni je řádově vyšší u všech rostlin
    -   obsah Zn je nejvyšší u slézu – potvrzení z výsledků z předchozích let
    -   obsahu Cu je nejvyšší u slézu – potvrzení z výsledků z předchozích let
    -   obsah Pb je nejvyšší u slézu – potvrzení z výsledků z předchozích let
    -   obsah Cd je nejvyšší u slézu – potvrzení z výsledků z předchozích let

Předběžně vyplývá, že sléz výrazně váže těžké kovy z půdy. Přitom je zajímavé srovnání vzorků sléz 1 a 
sléz 2. U varianty 2, kdy došlo k samovysemenění jsou hodnoty obsahu těžkých kovů vždy výrazně nižší.

Dále byly z pokusného pozemku Příbram sklizeny následující rostliny:

Vrba rubli 1        50 kg
Vrba rubli 2 (vysazovány v r. 2009 z prutů získaných z pokusu v Chomutově) 30 kg
Topol japonský        50 kg
Miscanthus (ozdobnice čínská)      20 – 30 kg
Mužák prorostlý (Silphium perfoliatum)     40 – 50 kg
Topinambur hlíznatý (Helianthus tuberosus)     40 – 50 kg
Čirok (Sorghum)        30 – 40 kg

Materiál z těchto porostů bude dále využit v r. 2011.
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DISKUSE A ZÁVĚR

Z tab. 3 vidíme, že je vhodné zabývat se obsahem 
popela v materiálech. Vysokých hodnot dosahují 
vzorky slézu, kostřavy, psinečku, komonice a 
ovsíku. Tyto hodnoty jsou potvrzením výsledků z 
r. 2008. Hodnoty spalného tepla, resp. výhřevnosti, 
jsou v souladu s očekávanými hodnotami. V 
podstatě odpovídají obsahu hořlaviny ve vzorcích.
Z tab. 4 a z grafů na obr. 2 a 3 vyplývá, že emise CO 
jsou značně vysoké především při spalování briket z 
energetického šťovíku. Tato skutečnost odpovídá již dříve 
uváděným poznatkům. Jako příčina je uváděna nestabilita 
spalovacího procesu v důsledku rychlého uvolňování 
prchavé hořlaviny. Rovněž vysoké emise CO u briket z 
ovsíku a z psinečku odpovídají uváděným hodnotám pro 
travní porosty. Zbývající paliva vykazují emise CO pod 
hranicí 3 750 mg.m-3, což je limitní hodnota pro provoz 
spalovacích zařízení v režimu pro třídu I dle ČSN EN 
132 29 (Vestavné spotřebiče k vytápění a krbové vložky 

na pevná paliva). Některé z paliv dosahují hodnot blížící 
se standardním dřevěným briketám (kostřava, konopí), 
což svědčí o dobré kvalitě spalování. Pro emise NOx 
je možno naměřené hodnoty porovnat se směrnicí 
MŽP č. 13 – 2006 definující požadavky pro propůjčení 
ochranné známky ,,Ekologicky šetrný výrobek“ pro 
teplovodní kotle na spalování biomasy do tepelného 
výkonu 200 kW. Směrnice udává emisní hodnotu 
obsahu NOx (250 mg . m-3) při 11 % obsahu O2. Po 
přepočítání na 13 % obsah O2 je tato limitní hodnota 
rovna 200 mg. m-3N. Této hodnoty nebylo dosaženo u 
paliv z kostřavy a topolového dřeva, což zřejmě souvisí 
s obsahem organicky vázaného dusíku v palivech.
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Abstract

Cílem prací bylo ověřit možnosti použití energetických rostlin pro fytoremediace. Produkce rostlinné biomasy 
je závislá na půdní úrodnosti, což je komplex fyzikálních, chemických a biologických půdních vlastností. Vlastnost 
rostlin absorbovat kontaminanty souvisí se vzlínáním koloidních a karbonátových látek i solí k povrchu rostlin. Díky 
metabolismu porostu mají rostliny schopnost degradovat a akumulovat kontaminanty. Vybrané vzorky kontaminované 
biomasy byly získány z pěstebního pozemku Kovohutí Příbram. Ve vzorcích biomasy byla sledována celá řada těžkých 
kovů s důrazem na Zn, Cu a Cd. Po spálení byla vždy zjištěna koncentrace uvedených prvků i v popelu rostlin. 
Výsledky uvedené v příspěvku jsou průřezem za dobu řešení v letech 2008 až 2010. Pozitivní remediační výsledky v 
praxi mohou být dosaženy jak při primární energetické produkci biomasy na postižených půdách, nebo při samotném 
fytoremediačním procesu se sekundárním efektem termického využití porostu v průběhu, nebo po skončení fytoremediací.

Klíčová slova: biomasa, remediace, energetické rostliny, těžké kovy, spalování, popel 
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