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ANOTACE: 

Z hlediska možnosti získávání obnovitelných zdrojů energie se anaerobní digesce 

v posledních letech stává velice populární. Neopomenutelnou otázkou zůstává, jak 

efektivně zhodnotit, vedlejší produkt - digestát, jenž vzniká v bioplynových reaktorech. 

Digestát je dobrým zdrojem rychle uvolnitelného dusíku a může z části nahradit hnojení 

kejdou nebo i aplikaci minerálních dusíkatých hnojiv. Diplomová práce v teoretické části 

poskytuje základní přehled problematiky digestátů z pohledu jejich úpravy, skladování, 

dávkování a aplikace na zemědělskou půdu. V praktické části se autor zaměřuje na využití 

separátu (pevné složky digestátu) jako alternativního hnojiva pro zemědělské účely. 

Prezentovány jsou výsledky polního a laboratorního pokusu, včetně výsledků monitoringu 

půd a rostlin po aplikaci separátu. V další části jsou zhodnoceny hnojivé účinky digestátu s 

průmyslovým typem hnojiva. 

Klíčová slova: anaerobní digesce, fermentační zbytek, organické hnojivo, biomasa, 

dusičnanový dusík, sušina 

 

SUMMARY: 

From the viewpoint of obtaining renewable energy anaerobic digestion in recent 

years has become very popular. Inalienable question remains how to effectively evaluate a 

byproduct - the digestate, which is generated by biogas reactors. Digestate is a good source 

of nitrogen and quickly releasable can partially replace fertilizing manure or mineral 

nitrogen fertilizer application. Diploma thesis in theoretical part provides a basic overview 

of the issues from the perspective of digestate treatment, storage, dispensing and 

application on agricultural land. In the practical part, the author focuses on the use of 

digestate fiber as an alternative fertilizer for agricultural purposes. Presented are the results 

from field and laboratory experiment, including the results of monitoring of soils and 

plants after application of digesate fiber. The next section evaluates the fertilizing effects 

of digestate with industrial fertilizer type. 

Keywords: anaerobic digestion, rest of fermentation, organic fertilizer, biomass, 

nitrate nitrogen, dry substance 
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1 ÚVOD 

Z hlediska možnosti získávání obnovitelných zdrojů energie se anaerobní digesce 

v posledních letech stává velice populární. Jedná se o proces, při kterém se v bioplynových 

stanicích, rozkládá organická hmota v nepřítomnosti kyslíku za vzniku dvou hodnotných 

produktů, jimiž jsou bioplyn a digestát. Bioplyn je velmi užitečným zdrojem obnovitelné 

energie, zatímco digestát je považován za velmi cenné bio-hnojivo. V průběhu posledních 

50 let, došlo celosvětově ke zvýšení spotřeby anorganických hnojiv, což může být 

důsledkem zvýšené urbanizace lidstva, postupného upouštění od tradičního chovu 

domácích zvířat a tím upuštění od používání tradičních organických hnojiv (např. kejdy, 

hnojůvky, močůvky). Ve snaze trvale udržitelné zemědělské produkce je nutno hledat 

náhradní řešení. Jedním z nich může být aplikace digestátu z bioplynových stanic na 

zemědělskou půdu, což přináší s sebou řadu výhod, ale i otázek z hlediska vlivu na životní 

prostředí.  

Aplikace digestátu, stejně jako surového hnoje může představovat zdravotní riziko. 

Přítomnost kontaminantů v digestátu např. různých bakterií, virů, prionů, antibiotik, 

těžkých kovů, semen a dalších rozmnožovacích částí rostlin může po aplikaci digestátu 

představovat nové cesty šíření těchto patogenů, přenos nemocí mezi zvířaty, lidmi a 

prostředím, šíření invazivních druhů rostlin, kontaminace potravních řetězců. Z tohoto 

důvodu, je použití digestátu jako hnojiva řízeno předpisy a zákony, které zaručují zdravotní 

nezávadnost těchto materiálů. Klíčovými otázkami jsou: výběr vstupní suroviny, 

dodržování přísných norem, postupů a soulad s místní legislativou. K problematice 

přípravy a používání digestátu se vztahuje celá řada legislativních předpisů národní i 

Evropské legislativy podle zpracovávaných surovin a odpadů a podle způsobu využití 

digestátů [1].  
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2 Cíl práce 

Cílem této diplomové práce je shrnout problematiku bioplynových stanic, 

charakterizovat jednotlivé vedlejší produkty anaerobní digesce (digestát, separát), 

v praktické části, v rámci polního a laboratorního pokusu, srovnat hnojivé účinky separátu 

vůči konvenčnímu hnojivu, zpracovat a vyhodnotit zjištěné výsledky a na základě dalších 

informací celkově zhodnotit možnosti využití separátu k hnojení zemědělských plodin. 

3 Problematika bioplynových stanic 

Bioplynová stanice je technologické zařízení určeno ke zpracování biologických 

odpadů, případně jiné biologicky rozložitelné hmoty v procesu anaerobní digesce neboli 

fermentace. Vstupní suroviny jsou upravovány a čerpány do tzv. fermentoru, kde probíhá 

vlastní proces anaerobní digesce. Hlavním produktem anaerobní digesce je bioplyn, který 

je jímán do zásobníku, dále je dočišťován a následně spalován v kogenerační jednotce. 

Tímto procesem vzniká elektrická energie a odpadní teplo [2]. Bioplyn je možno 

považovat za alternativní palivo, neboť za určitých podmínek může nahradit zemní plyn 

[3]. Jako vedlejší produkt anaerobní digesce vzniká na konci procesu tzv. digestát, který 

může být následně využit v zemědělství jako organické hnojivo [2]. Schéma bioplynové 

stanice viz Obrázek č. 1. 

 

Obrázek č. 1: Schéma bioplynové stanice (upraveno autorem) [4] 
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3.1  Proces anaerobní digesce – bioplynový proces 

Anaerobní digesce (anaerobní fermentace) je řízený a kontrolovaný mikrobiální 

rozklad organických látek bez přístupu vzduchu [5]. V procesu anaerobní digesce mohou 

být zpracovány látky organického charakteru např. statková hnojiva, kaly z ČOV, zbytky 

potravin z jídelen včetně odpadních vod obsahující tuky a oleje a další organické odpady. 

Konečnými produkty jsou bioplyn a nerozložený zbytek organické hmoty tzv. digestát, 

který by již měl být z hlediska hygienického nezávadný pro životní prostředí, jelikož prošel 

několika stupni procesu, ve kterých došlo postupně k hygienizaci [6]. Vlastní proces 

anaerobní fermentace zahrnuje čtyři hlavní fáze, na kterých se podílí několik základních 

skupin anaerobních mikroorganismů. Produkt jedné skupiny mikroorganismů se stává 

substrátem skupiny druhé, a proto výpadek jedné skupiny může způsobovat poruchy 

celého systému. Fázemi anaerobní digesce jsou: hydrolýza, acidogeneze, acetogeneze, 

metanogeneze [5,7]. 

3.1.1 Hydrolýza 

V první fázi anaerobní digesce - hydrolýze - dochází ke štěpení 

makromolekulárních rozpuštěných i nerozpuštěných organických látek (polysacharidy, 

lipidy, proteiny) za pomocí fermentačních bakterií, které produkují extracelulární 

hydrolytické enzymy. Rozkladem makromolekulárních látek vznikají látky 

nízkomolekulární, jako např. vyšší (zejména mastné) kyseliny, aminokyseliny, kyselina 

octová, vyšší alkoholy, jednoduché cukry, vodík, oxid uhličitý, voda a jiné jednouhlíkaté 

sloučeniny, rozpustné ve vodě. Vzniklé nízkomolekulární látky jsou na rozdíl od 

vysokomolekulárních schopny transportu dovnitř buněk [8]. Jedním z nejdůležitějších 

produktů této fáze i celého procesu digesce je kyselina propionová. Hydrolýza se u 

některých substrátů může stát limitujícím dějem pro rychlost procesu tvorby metanu [9]. 

3.1.2 Acidogeneze 

Druhou fází anaerobní fermentace je acidogeneze. V této fázi acidogenní bakterie 

přeměňují produkty hydrolýzy zejména vyšší kyseliny a alkoholy na ještě jednodušší 

redukované produkty. Při nízkém parciálním tlaku vodíku jsou produkovány kyselina 

octová, oxid uhličitý a vodík, při vyšším jsou tvořeny vyšší organické kyseliny, mléčná 
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kyselina, valerová, etanol atd. [8]. Oxid uhličitý rychle z kapalné fáze vypadává ve formě 

hydrogenuhličitanů [9]. 

3.1.3 Acetogeneze 

Acetogeneze je třetím stadiem rozkladu. Probíhá zde další štěpení za pomocí 

acetogenních mikroorganismů. Tyto mikroorganismy katabolizují zejména kyselinu 

propionovou a ostatní organické kyseliny, alkoholy a některé aromatické sloučeniny za 

vzniku vodíku, oxidu uhličitého a kyseliny octové. Zároveň probíhá také acetogenní 

respirace oxidu uhličitého a vodíku homoacetogenními mikroorganismy. Pro acetogenní 

mikroorganismy je nezbytná těsná spolupráce s dalšími skupinami mikroorganismů 

(metanogenních, sulfátredukujících, aj.), které spotřebovávají jimi tvořený vodík. Přebytek 

vodíku v systému by mohl způsobit inhibici činnosti těchto acetogenních mikroorganismů 

a tím i produkci metanogenních substrátů [8, 9]. 

3.1.4 Metanogeneze 

V posledním stadiu - metanogenezi dochází k vlastní tvorbě bioplynu pomocí 

metanogenních mikroorganismů, které jsou nejvyšším trofickým stupněm v procesu. Tyto 

organismy rozkládají některé jednouhlíkaté látky, např. metanol, kyselinu mravenčí, 

metylaminy, oxid uhličitý a víceuhlíkatou kyselinu octovou. Při samotném rozkladu 

spotřebovávají mikroorganismy oxid uhličitý a vodík a jejich produktem je metan a oxid 

uhličitý. Tyto metanogenní organismy se často stávají limitujícím faktorem celého 

bioplynového procesu, neboť mají specifické nároky na životní podmínky. Všechny fáze 

procesu anaerobní metanové fermentace na sebe navazují a při kontinuálním provozu 

probíhají současně [5]. 

3.2  Bioplyn 

Výsledkem činnosti anaerobních organismů v procesu anaerobní digesce je 

uvolnění bioplynu. Takto vzniklý bioplyn obsahuje přibližně 50-60% metanu, 40-50% 

oxidu uhličitého a další nežádoucí příměsi, především sulfan, amoniak a vodní páru [2]. 

Tento plyn je jímán, dále upravován a může sloužit k výrobě energie v kogenerační 
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jednotce. Tímto procesem dochází k nahrazení tradičních fosilních paliv palivem 

alternativním – bioplynem [10]. 

3.3  Digestát a jeho využití pro zemědělské účely 

Digestát lze považovat za stabilizovaný materiál obsahující nestrávené složky 

biomasy a odumřelé mikroorganismy, které vstoupili do procesu anaerobní digesce. 

Vlastnosti digestátu jsou většinou ovlivněny druhem zpracované biomasy a samotnými 

procesy probíhající v BPS. Digestát můžeme klasifikovat podle různých hledisek, např. dle 

obsahu sušiny, vstupních surovin nebo způsobu jeho využití. Stále častěji je využíván 

digestát ke hnojení zemědělských plodin, zejména pokud se jedná o digestát pocházející ze 

zemědělských bioplynových stanic. Z pohledu zemědělců, je problémem obrovské 

množství produkovaného digestátu a jeho tekutá forma způsobená nízkým obsahem sušiny 

[11]. 

Digestát obsahuje zejména vodu, dusík v amoniakální formě, fosfor, draslík, hořčík 

a lignocelulózní zbytek [12]. Jedná o významný zdroj makroelementů. Kromě dusíku, 

fosforu a draslíku obsahuje také vápník, hořčík a síru [13]. Živiny jsou transformovány do 

formy, která může být mnohem snadněji přijatelná rostlinami. V porovnání se statkovými 

hnojivy, má digestát poměrně vysoký obsah celkového dusíku (0,2 až 1 %) a zároveň nižší 

obsah uhlíku, vykazuje vyšší hodnoty pH (7 – 8), hodnota sušiny se zpravidla pohybuje v 

rozmezí 2 až 13 %. Digestát je organické hnojivo, které může být mnohem účinnější při 

hnojení než kupříkladu hnůj. Jeho složení však představuje riziko ztrát dusíku v plynné 

formě (NH4+) [14].  

Ovšem studie z roku 2009 poukazuje na fakt, že digestát není hnojivo organické, 

ale hnojivo slabě minerální. Organická hnojiva se vyznačují rychlým rozkladem, díky 

čemuž dochází k dodatku energie půdním mikroorganismům. Autoři uvádí, že digestát 

není dobrým organickým hnojivem a proto nemůže nahrazovat hnůj a další organická 

hnojiva se snadno rozložitelnou organickou hmotou [15]. Aplikace digestátu na 

zemědělskou půdu však může sama o sobě příznivě ovlivňovat chemické a fyzikální 

vlastnosti půd. Digestát by mohl být aplikován spolu s dalšími minerálními hnojivy, čímž 

by mohlo být dosaženo ovlivnění výnosu, a zvýšení odolnosti vůči biotickým a abiotickým 

stresům v závislosti na konkrétním půdním typu. Digestát lze považovat za cenný zdroj 

dusíku a může být zařazen do skupiny hnojiv s rychle uvolnitelným dusíkem. Minerální 
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dusík je pro rostliny lépe přijatelný než dusík organický [13]. Autor studie z roku 2011 

nedoporučuje aplikovat digestát na písčitých půdách, jelikož během nitrifikace amonného 

dusíku by mohlo dojít k vyplavení nitrátů [16]. 

V roce 2012 byl proveden pokus, kde došlo k porovnání výnosu a kvality biomasy 

kedluben při aplikaci digestátu a minerálních hnojiv. Výsledkem bylo zjištění, že použitím 

digestátu došlo k lepším výnosům biomasy, než jakých bylo dosaženo při použití 

minerálních hnojiv. Tento výsledek byl následně ověřován i při pokusech na vodním 

melounu a květáku. Rovněž u vodního melounu došlo k vyšším výnosům při aplikaci 

digestátu, avšak u pozdního květáku podobných výsledků nebylo dosaženo [13].  

Názory na využití digestátu ke hnojení zemědělských plodin nejsou jednotné. Na 

digestát je pohlíženo z několika úhlů pohledu. Za prvé, se jedná o vedlejší produkt při 

výrobě bioplynu, který je použitelný jako organominerální hnojivo. Za druhé, se jedná o 

odpad, který může způsobit kontaminaci půd nebezpečnými či dokonce toxickými látkami, 

které nejsou odbouratelné běžnými půdními mikroorganismy [11]. 

3.4  Separát 

Separát je pevná frakce digestátu získaná po jeho odstředění. Jedná se o 

nerozloženou část organických látek, které mají původ ze vstupních surovin anaerobní 

digesce. Jsou vláknité povahy a v půdním substrátu podléhají intenzivnímu rozkladu [17]. 

Separát svou strukturou přispívá ke zlepšení fyzikálních a chemických vlastností půd a 

také je významným zdrojem živin, které se uvolní do půdy při mineralizaci. Z hlediska 

obsahu živin, je separát významným zdrojem dusíku, především amonného, ale také 

fosforu a draslíku [18]. 

 K základním chemicko-fyzikálním vlastnostem separátu, jež mají za následek 

ovlivnění růstu rostlin, patří hodnota pH, která se v případě surového digestátu obvykle 

pohybuje v rozmezí 8,8 – 9,2, hodnota elektrické vodivosti vodního výluhu, která udává 

obsah rozpustných solí a přijatelných živin. Především se jedná o dusík v amonné a 

nitrátové formě, fosfor, draslík, vápník, hořčík a také ostatní stopové prvky např. železo, 

mangan, zinek, měď, bor, molybden [19]. 

Jelikož složení separátu je závislé na vstupních surovinách, je nutné znát jejich 

chemické vlastnosti, především poměr přijatelných živin a rozpustných solí a při aplikaci 
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na ornou půdu je nutné jeho zapravení. Separát nemusí být aplikován přímo na 

zemědělskou půdu za účelem hnojení, lze jej také využít k úpravě fyzikálních vlastností 

zemin, kdy může být přímo součásti substrátu [20]. 

3.5  Přehled hlavní legislativy týkající se využití digestátu 

Na digestát jsou z hlediska legislativy kladeny především hygienické požadavky. 

Zejména se jedná o dodržování procesů při vstupech surovin do procesu anaerobní digesce 

a následné hygienizace. Pro kontrolu jsou nejčastěji sledovány limitní koncentrace 

rizikových prvků a indikátorových organismů. Pokud je digestát využíván k zemědělským 

účelům jako organické hnojivo, musí splňovat konkrétní požadavky zákona č. 156/1998 

Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a 

substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech) - ve znění 

pozdějších předpisů [20]. Vyhláška č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva, ve 

znění pozdějších předpisů, uvádí limity rizikových prvků pro organická a statková hnojiva. 

Digestát je zařazen mezi organická hnojiva s obsahem sušiny od 2 do 13 %, z tohoto 

důvodu se na něj vztahují limitní koncentrace uvedené v této vyhlášce, viz Tabulka č. 1.  

 

Tabulka č. 1: Limitní hodnoty rizikových prvků pro organická a statková hnojiva se sušinou nejvýše 13 %, 

dle vyhlášky č. 474/2000 Sb. [21] 

mg/kg sušiny 

Cd Pb Hg As Cr Cu Mo Ni Zn 

2 100 1,0 20 100 250 20 50 1200 

 

K digestátům z anaerobní digesce bioodpadů, je určujícím předpisem úplné znění 

zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a vyhláška č. 341/2008 

Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady [20, 22]. Pro digestáty, 

jejichž vstupní suroviny tvoří vedlejší živočišné produkty (včetně hnoje a kejdy), je 

rozhodující legislativa Evropské unie, označovaná jako legislativa ABP (Animal by-

product). Určujícím předpisem je nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1774/2002 o 

hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu, které nejsou určeny 

pro lidskou spotřebu, včetně dalších vydaných nařízení Komise (ES). 
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 Bioplynovým stanicím, které zpracovávají hnůj a kejdu, je určujícím legislativním 

předpisem zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, ve znění 

pozdějších předpisů. Velice diskutabilním tématem je zpracování čistírenských kalů a 

jatečních nebo kuchyňských odpadů v procesu anaerobní digesce. Tyto vstupní suroviny 

bývají často kontaminovány různými cizorodými látkami, např. rizikovými prvky a 

patogeny. Z těchto důvodů Evropská unie ve svých dokumentech tyto způsoby zpracování 

nedoporučuje. Výstupy těchto zdrojů lze využít pouze jako upravený kal, podle vyhlášky 

zákona o odpadech č. 382/2001 Sb., o podmínkách použití upravených čistírenských kalů 

na půdě, ve znění pozdějších předpisů. Samozřejmostí je splnění hygienických kritérií 

evropské legislativy ABP [20]. 

V současnosti je v bioplynových stanicích nejčastěji zpracovávána kukuřičná siláž, 

pícniny, energetické plodiny a čerstvá nebo senážovaná travní fytomasa. Za typové 

organické hnojivo vyrobené ze statkových hnojiv lze považovat digestát, jehož sušina 

obsahuje minimálně 25% spalitelných látek a 0,6% celkového dusíku. Při aplikaci 

digestátu na zemědělskou půdu je nutné jeho zapravení do 48 hodin, tekuté digestáty je 

nutno zapravit do 24 hodin. Při aplikaci je důležité dodržet rovnoměrnost dávky na celé 

ploše pozemku. Je zakázáno hnojit digestátem půdy přemokřené, zmrzlé nebo zasněžené. 

Ve zranitelných oblastech je třeba respektovat Nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení 

zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů. Zejména by mělo 

být dodrženo omezení použití dusíkatých hnojiv a respektování zákazu hnojení v určitém 

období [20]. Digestát v tuhé i tekuté formě je jako organické hnojivo řazeno podle zákona 

č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů mezi tzv. závadné látky [22]. Ten 

kdo zachází se závadnými látkami je povinen učinit přiměřená opatření, aby nevnikaly do 

podzemních nebo povrchových vod a neohrozily životní prostředí [23]. 

Aplikace digestátu spadá pod evidenci použitých hnojiv podle vyhlášky č. 

377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, ve znění pozdějších předpisů.  

V případech kdy producent digestátu využívá digestát pro svou potřebu na svých 

pozemcích, není nutná jeho registrace jako organického hnojiva. Pokud by byl digestát 

uváděn do oběhu prodejem, nebo jiným převodem, musel by být registrován dle zákona o 

hnojivech č. 156/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů [24]. Pokud je digestát 

produkován v BPS, ve které je provozovatelem sdružení zemědělských podniků 

dodávajících siláž a odebírajících digestát, pak je jeho registrace nezbytná [20]. 
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3.6  Bioplynová stanice -  Farma Stonava 

Vznik Farmy Stonava je datován na rok 1972, od té doby se v tomto podniku 

vystřídalo několik majitelů. Postupem času došlo k rozvoji firmy a v současnosti je 

hlavním záměrem podnikání rostlinná a živočišná výroba, především chov prasat. 

V březnu roku 2008 byla zahájena výstavba vlastní bioplynové stanice, viz Obrázek č. 2,   

a její první uvedení do provozu bylo začátkem roku 2009. Jednalo se o projekt 

podporovaný z fondů EU [25].  

 

 

Obrázek č. 2: Areál BPS Stonava [25] 

 

Po vybudování bioplynové stanice byla firma nucena projít další cestou rozvoje 

v rostlinné výrobě. Bylo nutno zajistit potřebné pozemky, na kterých se začalo 

s pěstováním různých zemědělských plodin, zejména kukuřice a obilovin. Rovněž byly 

nutné investice do spousty strojů potřebných k obrábění půdy a sklizni plodin [25]. 

V BPS v procesu anaerobní fermentace je zpracovávána prasečí kejda a kukuřičná 

siláž. Jedná se tedy o ryze zemědělskou bioplynovou stanici využívající pouze přírodních 

materiálů – zbytků z rostlinné a živočišné výroby.  
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Veškerá kukuřice je pěstována na okolních parcelách farmy. Prasečí kejda pochází 

z velkochovu prasat, který se nachází nedaleko bioplynové stanice. Kejda je dopravována 

z jímek pod stájemi za pomocí čerpadel a potrubí, přímo do areálu BPS, čímž je omezen 

únik zápachu do okolí a jsou zachovány původní vlastnosti samotné kejdy. BPS rovněž 

využívá technologii vzduchotěsných uzavřených nádrží, čímž je docílen provoz 

s omezením úniku pachů do okolí [25]. 

Vyrobená elektrická energie za pomoci kogenerační jednotky se využívá pro vlastní 

spotřebu, přebytky jsou dodávány do veřejné sítě. Část vyrobeného tepla je využita pro 

vlastní proces fermentace a následně pro ohřev veškerých budov farmy. Technické 

parametry BPS Stonava jsou shrnuty níže, viz Tabulka č. 2 [26]. 

 

Tabulka č. 2: Technické parametry BPS Stonava [26] 

Použitá technologie 

polosuchá fermentace, 1 primární fermentor 2 550 m3,                  

3 sekundární fermentory 1 600 m3, objem plynojemů 2 200 m3,   

1 x kogenerační jednotka TEDOM Quanto 580, 1 x kogenerační 

jednotka GE Jenbacher 

Celkový instalovaný 

tepelný výkon 
1350 kW 

Celkový instalovaný 

elektrický výkon  
1381 kW 

Vstupní suroviny kukuřičná siláž, prasečí kejda, senáž 

Roční produkce 

bioplynu 
cca 2200 tis. m3 

V provozu od roku  01/2009 

 

Celkový instalovaný výkon bioplynové stanice je nyní 1 381 kW, ale technologické 

možnosti jsou připraveny na další navýšení výkonu, které může proběhnout v budoucnu.  

Momentálně je připravován projekt na rozšíření bioplynové stanice na 1 425 kW 

instalovaného výkonu [25]. 

 

¨ 
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4 Výživa rostlin – charakteristika prvků a jejich význam  

Níže jsou uvedeny hlavní biogenní prvky, jenž byly stanovovány v rámci 

laboratorních analýz, pro polní a laboratorní pokus, viz kapitola 7 Metodika práce. Stručně 

je popsán jejich příjem rostlinou, význam, chování rostlin při jejich nadbytku a nedostatku 

a u některých antagonistické vlivy, kterými působí na jiné prvky. 

4.1  Makroelementy 

Makroelementy neboli makroprvky, jsou biogenní prvky, jejichž obsah v rostlinné 

biomase se pohybuje v desetinách až desítkách procent. Hlavním úkolem těchto prvků je 

stavební funkce a tvorba zásobních látek. K makroprvkům patří: uhlík, vodík, kyslík, 

dusík, fosfor, draslík, vápník, hořčík a síra [27]. 

4.1.1 Dusík 

Dusík je významným prvkem pro všechny živé organismy včetně rostlin. Tento 

prvek je součástí bílkovin, aminokyselin, amidů, nukleových kyselin, purinových a 

pyrimidinových bází, enzymů, chlorofylu a dalších biologicky aktivních látek. Jeho obsah 

je rozdílný v jednotlivých rostlinných orgánech a s věkem zpravidla kolísá. U zelených 

rostlin dosahuje množství dusíku v proteinových látkách 80-85% z celkového obsahu 

v sušině. V prvotních fázích růstu je jeho obsah vyšší, s přírůstkem biomasy jeho obsah 

klesá. Rostliny jsou schopny přijmout dusík ze dvou forem, a to zejména jako dusičnanový 

iont NO3- a amonný iont NH4-. Obě tyto formy jsou dobře mobilní a metabolicky 

zpracovatelné. Kromě těchto forem dokáží rostliny z části přijmout a zužitkovat další 

dusíkaté látky organické povahy, jedná se např. o aminokyseliny a močovinu [28]. Některé 

druhy rostlin např. skupina bobovitých (Fabaceae) dokáže jako zdroj dusíku využít i 

atmosférický dusík. K tomuto ději dochází díky symbiotickým bakteriím rodu Rhizobium, 

které se nacházejí v blízkosti kořenů, ve specializovaných orgánech tzv. hlízkách. Tyto 

bakterie jsou schopny redukovat trojnou vazbu molekuly dusíku a začlenit jej do organické 

sloučeniny – amoniaku. Proces probíhá za působení enzymu nitrogenázy, při dodání 

energie ve formě ATP [29]. Zdrojem dusíku pro rostliny jsou organická a minerální 
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hnojiva, fixace atmosférického dusíku za pomocí bakterií a také půdní organická hmota. 

Optimální zásobení rostliny dusíkem zaleží na obsahu přístupných forem v substrátu. 

Koloběh dusíku v půdě zaujímá dva protichůdné procesy a to mineralizaci organických 

látek na amoniak a imobilizaci dusíku a jeho zpětné zabudování do organické hmoty. 

Dusík v amonné formě, který byl dodán do půdy ve formě hnojiva nebo vznikl při procesu 

mineralizace je z části přijímán rostlinou z půdního roztoku, část je navázána na jílové 

materiály v půdě a částečně dochází k jeho nitrifikaci přes nitrity na nitráty. Přirozeně 

dochází ke ztrátám dusíku z půdy a to denitrifikací, kdy uniká ve formě N2 nebo dochází k  

vyplavování nitrátů z půdy [30]. Obsah minerálního dusíku v půdě je proměnlivý a závisí 

zejména na pedologických a klimatických poměrech, dodané dávce hnojiva a jeho formě, 

mikrobiální aktivitě v substrátu, aj. Dusík ve formě nitrátové je častějším a preferovaným 

zdrojem než dusík ve formě amonné. Příjem dusíku v nitrátové formě je velmi závislý na 

rostlinném druhu a faktorech prostředí [28]. Acidofilní rostliny preferují amonnou formu 

dusíku, naopak rostliny přizpůsobené k růstu na bazických substrátech reagují lépe na 

nitrátovou formu dusíku. V biologicky aktivních půdách, kde dochází k intenzivní 

nitrifikaci, převažuje příjem dusíku ve formě dusičnanů. Na aktivní příjem dusíku má vliv i 

půdní pH. Při nižším pH převažuje příjem dusíku ve formě nitrátů, při hodnotách pH 

kolem 6,8 se příjem nitrátové a amonné formy vyrovnává. Bylo prokázáno, že amonný iont 

inhibuje příjem dusíku ve formě nitrátu [31]. Před využitím dusíku z nitrátové formy musí 

dojít v kořenech nebo listech k redukci nitrátů na amoniak. Dusík, který jednou přijatý 

může být rostlinou využit i vícekrát [30].  

Vyšší koncentrace dusíku vedou ke zvýšení růstu těl a zvětšení plochy listů, které 

mají temně zelenou barvu. Spodní listy často žloutnou kvůli nedostatečné světelné 

intenzitě. Obilniny reagují řídnutím stébel a jejich poléháním [28]. 

Nedostatek dusíku se nejčastěji projeví sníženým růstem rostlin. Dochází k blednutí 

a žloutnutí starých listů. Pokud je deficit dusíku silný, dochází k odumření listů a jejich 

opadu. Spodní listy trpí obvykle nedostatkem dusíku dříve, neboť se dusík přemísťuje do 

vyšších pater k mladším listům, plodům a semenům. Dochází k výrazným morfologickým 

změnám kořenů, které se málo větví. Obiloviny reagují na nedostatek dusíku redukcí délky 

a počtu klasů na plochu, což vede ke snížení počtu a hmotnosti zrn [28].  
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4.1.2 Fosfor 

Rostliny přijímají fosfor ve formě aniontů H2PO4- nebo HPO4
2-. Příjem fosforu 

probíhá aktivně i za podmínek kdy jeho koncentrace v cytoplazmě jsou vyšší než 

koncentrace v půdním roztoku. Využití fosforu je v celé řadě metabolických pochodů 

uskutečňovaných v kořenech i nadzemních částech. Rozhodujícím faktorem příjmu fosforu 

je koncentrace kyslíku v půdě, světelná intenzita, teplota, poměr H2PO4- : HPO4
2- a 

přítomnost vápníku a dusíku v nitrátové formě. Příjem fosforu je negativně ovlivněn 

zvýšenou koncentrací OH- iontů [28].  

Reakce na zvýšené dávky fosforu jsou patrnější na lehčích půdách, protože na 

rozdíl od půd středních a těžkých nedokáží dobře poutat fosfáty. Nadměrné dávky fosfátů 

v rozpustných formách působí negativně na příjem ostatních živin, čímž dochází 

k předčasnému dozrávání a snížení výnosů [28]. 

Naopak nízké koncentrace fosforu jsou odpovědné na zpomalení růstu nadzemních 

částí i kořenů. Při nedostatku jsou listy zakrnělé a staré postupně odumírají. Při velmi 

nízkých dávkách může docházet až k hyperchlorofylaci s následkem černání listů. U 

jednoděložných rostlin dochází k menšímu odnožování, stébla dosahují kratších délek a 

jsou slabě vyvinutá. U dvouděložných rostlin vyrůstají listy vzpřímeně, mají dlouhé řapíky, 

silně vystouplou nervaturu, jsou tmavozelené barvy s červenofialovým odstínem. Ve 

výjimečných případech vznikají purpurová nebo červená barviva, později se objevují 

nekrózy [28].  

4.1.3 Draslík 

Draslík je při vyšších půdních koncentracích přijímán rostlinou pasivně a při 

nižších koncentracích aktivně. Vztahy mezí příjmem draslíku a některých prvků jsou 

výrazně antagonistické. Z důvodu, že draslík je přijímán rostlinou velice dobře v porovnání 

s ostatními kationty, mohou zvýšené koncentrace tohoto prvku negativně ovlivnit příjem 

vápníku, hořčíku, dusíku v amonné formě, zinku a manganu. K pozitivnímu ovlivnění 

dochází u dusíku v nitrátové formě, fosforu, síry a chloru. Rozhodující vliv na příjem 

draslíku mají i vnější podmínky, ke kterým patří hlavně intenzita osvětlení, přístup 

vzduchu a teplota substrátu. Tento prvek dokáže být v rostlinném těle velice mobilní, 

protože je schopen snadno pronikat přes buněčné membrány. Obsahy draslíku v buňkách 
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jsou poměrně vysoké, k vyplavení dochází vlivem stresu např. při nedostatečném zásobení 

vodou nebo při nízkých teplotách. Funkce draslíku je zahrnuta v celé řadě metabolických 

pochodů. Důležitou roli hraje zejména ve světelné fázi procesu fotosyntézy a také dýchání, 

kde vytváří podmínky v chloroplastech pro enzymatické reakce. Draslík dále pozitivně 

ovlivňuje metabolismus dusíku, při jeho deficitu dochází k omezení produkce bílkovin a 

jejich rozkladu na jednodušší dusíkaté sloučeniny. Rovněž je odpovědný za otevírání a 

zavírání průduchů, kdy se za světla hromadí ve svěracích buňkách a za tmy jeho 

koncentrace klesá [28]. 

Vyšší koncentrace draslíku jsou odpovědné za snížení respirace oxidu uhličitého. 

Deficit draslíku může způsobit snížení syntézy organických látek (bílkovin a sacharidů) a 

zvýšení respirace, čímž je ovlivněn energetický potenciál rostliny. Při deficitu dochází také 

k tvorbě tenčích buněčných stěn, řidších pletiv, což se projevuje např. u obilnin poléháním 

[28].  

Nejvyšších hodnot dosahuje ve fázi kvetení a v období dozrávání dochází k jeho 

snížení v důsledku vylučování do živného prostředí. Na nedostatek draslíku jsou 

nejcitlivější okopaniny, obiloviny, jeteloviny, luskoviny a olejniny [28].  

4.1.4 Vápník 

Obsah vápníku v rostlinné sušině je závislý na orgánu, druhu a stáří rostliny a také 

na jeho koncentraci v půdním roztoku. Koncentrace vápníku v substrátu bývají vyšší než 

koncentrace draslíku, ale jeho příjem rostlinou je nižší. Při zvýšené vlhkosti se příjem 

snižuje, v suchém období narůstá. Rovněž mají na příjem vápníku vliv vnější podmínky, 

zejména intenzita osvětlení a teplota půdy. Rostlinou je přijímán aktivně, kořeny ve formě 

Ca2+. Příjem je pozitivně ovlivněn přítomností aniontů, zejména nitrátů a chloridů. 

Inhibičně působí zvýšena koncentrace kationtů, např. dusíku v amonné formě, hořčíku, 

manganu a draslíku. V rostlinném metabolismu plní několik důležitých funkcí, např. 

ovlivňuje propustnost buněčných stěn a membrán, stabilizuje jejich strukturu a pevnost, 

podílí se na růstu některých buněk, účastní se enzymatických procesů jako přenašeč 

signálů a je schopen neutralizace a vazby organických kyselin. Příjem a mobilita vápníku 

v rostlině jsou podmíněny jeho schopností tvořit s řadou organických látek málo rozpustné 

až nerozpustné sloučeniny. Snadno tedy dochází k imobilizaci. Největší koncentrace 

vápníku se nacházejí ve vegetativních orgánech. Zrno kukuřic obsahuje pouze cca kolem 
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3% vápníku, ostatní částí až 97%. Z tohoto důvodu nedochází k výraznému odčerpání 

vápníku z půdy. Větší nároky mají dvouděložné rostliny oproti jednoděložným [28].  

Zvýšené koncentrace vápníku v substrátu rostlinám přímo neškodí, maximálně 

dochází k ovlivnění příjmu jiných prvků, např. železa, manganu a zinku výjimečně dochází 

k chlorózám. Výjimku tvoří rostliny acidofilní (např. všechny vřesovištní rostliny), pro něž 

jsou vysoké koncentrace alkalických prvků nežádoucí [32]. 

Při deficitu dochází nejčastěji k poruchám tvorby kořenového systému, jeho 

uhnívání a odumírání. Kořeny jsou na nedostatek citlivější než nadzemní části. U rostlin se 

dále projevuje nedostatek vápníku na mladších listech, které blednou, krní, kropenatí, 

hnědne jim nervatura a pokud neodumřou, tvoří se na čepeli nekrózy. Rovněž dochází 

k hnědnutí stonků, rostlina se na poškozeném místě ohýbá a hyne. Negativně je ovlivněna 

tvorba semen a plodů. Dochází ke sterilitě pylu, semena jsou malá a zasychají [28].  

4.1.5 Hořčík 

Hořčík je přijímán rostlinou pasivně ve formě kationtu Mg2+, ale v menší míře než 

např. vápník. Transport hořčíku v rostlině je až třikrát rychlejší než tomu je u vápníku. 

Mezi příjmem hořčíku a ostatních prvků, jako jsou např. draslík, vápník, mangan, dusík 

v amonné formě, působí antagonistické vztahy. Negativní vliv na příjem hořčíku mají na 

kyselejších substrátech rovněž hliník a mangan. Naopak pozitivně působí na příjem dusík 

v nitrátové formě. Větší obsahy hořčíku jsou u dvouděložných rostlin oproti rostlinám 

jednoděložným. Výskyt hořčíku v rostlinách je převážně ve formě chelátů (chlorofyl), ale 

také ve formě solí nebo sorpčně vázaných iontů. Hořčík je v rostlinách velmi důležitý pro 

různé metabolické pochody, udržování koloidních roztoků v cytoplazmě a aktivaci 

enzymů. Zvláště důležitý je pro tvorbu chlorofylu, kdy je vázáno v jeho jádře 15-20% 

celkového obsahu hořčíku v rostlinách [28]. 

Nadbytek hořčíku způsobuje inhibici tvorby kořenů a nadzemní části rostlin. 

Toxicita hořčíku bývá u rostlin vzácná [32]. 

Při nedostatku hořčíku dochází nejprve k ochuzení některých biologických procesů, 

než dojde na samotný chlorofyl.  Nedostatek hořčíku je doprovázen nekrózami pletiv a 

chlorózou, která se nejdříve projevuje u starších listů [28].  
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4.2  Mikroelementy 

I když obsah mikroprvků v biomase zpravidla nepřekračuje desetinu procenta, 

jejich význam je pro rostlinný metabolismus nezanedbatelný. Patří zde železo, mangan, 

zinek, bor, měď, molybden, chlor. Charakteristickým rysem těchto prvků je skutečnost, že 

jsou nenahraditelné, ale při vyšších koncentracích mohou působit i toxicky. Jejich význam 

spočívá například při syntézách bílkovin, sacharidů a také enzymatických reakcích, kdy 

tyto prvky plní katalytickou funkci a rovněž se účastní při regulaci vodní bilance rostliny 

[33]. 

4.2.1 Železo 

Železo je rostlinami přijímáno aktivně, mladými kořeny, nejčastěji jako Fe2+, Fe3+ 

nebo ve formě chelátů. Železo se účastní při tvorbě enzymů a také ovlivňuje metabolismus 

proteinů. Příjem železa inhibují některé prvky, zejména: měď, nikl, kobalt, zinek, chrom, 

mangan, vápník, hořčík, draslík, kadmium. Kromě interakce železa s jinými kovy může 

docházet k jeho nedostatku nahrazením fosfátem nebo na alkalických půdách v důsledku 

vysokého poměru K:Ca. Velmi konkurenčně působí na příjem železa vápenný iont Ca2+, 

který podmiňuje srážení a oxidaci Fe2+ na Fe3+ a vznik nerozpustných železitých solí 

v rostlinných pletivech. Rovněž zvýšený příjem nitrátů inhibuje příjem železa, protože při 

redukci nitrátu vznikají hydroxidy a dochází k alkalizací buněčné šťávy. Oproti tomu 

příjem amonného kationtu podporuje příjem železa v důsledku snížení pH. Většina 

přijatého železa v listu se koncentruje v chloroplastech. V rostlinných buňkách tvoří 

cheláty, z tohoto důvodu je mobilita železa v rostlině velmi nízká a projevy nedostatku 

(chloróza) se objevují u mladých listů, zatímco tkáně starých listů zůstávají zelené [28].  

Deficit železa se projevuje u většiny plodin chlorózou s typickým blednutím plochy 

listu, oproti nervatuře, která zůstává jasně zelená. Rozdíl mezi nedostatkem železa a 

hořčíku je, že při nedostatku hořčíku dochází k chlorózám u starších listů a při nedostatku 

železa již u nejmladších listů. Při silném deficitu železa ztrácí list postupně chlorofyl, čímž 

dojde potupně k úplné ztrátě zeleného odstínu. Nejcitlivější plodiny na nedostatek železa 

jsou brambory, rajčata, oves a kukuřice [28].  
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4.2.2 Mangan 

Mangan je přijímán rostlinou ve formě Mn2+ nebo chelátů. Negativně na příjem 

působí vápník, hořčík, dusík v amonné formě aj. Pozitivně ovlivňuje příjem dusík 

v nitrátové formě. Mobilita manganu v rostlinném těle je velmi nízká, protože je schopen 

pohybu pouze v chelátových vazbách. Největší koncentrace manganu v rostlině se 

nacházejí v semenných obalech, zárodcích semen a zelených listech. Pro rostliny má 

význam v biochemických cyklech, kde se účastní aktivace některých enzymů, při 

fotosyntéze zprostředkovává transport elektronů a je nezbytný při redukci nitrátů. 

Nejcitlivější částí rostliny z hlediska deficitu manganu jsou chloroplasty. V některých 

případech může být nahrazen hořčíkem [28]. 

Při nedostatku přijatelného manganu v rostlinných pletivech dochází k listovým 

chlorózám, se zvýšeným nedostatkem k úplnému odbarvení listů, přičemž nervatura 

zůstává zelená. Často dochází ke zpomalení růstu nebo úplnému zastavení. Později se 

mohou na listech objevovat nejrůznější skvrny, které posléze zasychají. Dochází k 

zastavení produkce chlorofylu. V lodyhách ubývá xylém, dochází ke špatnému vývoji 

kořenového systému, zejména jsou postiženy postranní kořeny. Dochází k omezení růstu 

plodů a mnohdy se rostliny do tohoto stadia vůbec nedostávají [28]. 

Rovněž nadbytek manganu může způsobovat chlorózu. Na spodní straně listů se 

tvoří skvrny. Pokud je nadbytek manganu příliš velký, dochází k odumírání listů [32].  

4.2.3 Zinek 

Rostlinami může být přijímán jako kationt Zn2+, v hydratovaných formách nebo v 

chelátových vazbách. Koncentrace zinku v rostlinné sušině bývá velmi nízká, nejvíce se 

hromadí v kořenech. Příjem zinku je inhibován se zvyšující se koncentrací železa a 

manganu, hořčíku a vápníku. Mobilita zinku v rostlinách je nízká, ve starých listech je 

zinek zcela imobilní. K hlavním funkcím zinku v rostlinném organismu patří účast při 

fotosyntéze, regulace metabolismu nukleových kyselin, aminokyselin, bílkovin, sacharidů 

a nepřímo ovlivňuje tvorbu rostlinných hormonů (při nízké hladině pozitivně a při vysoké 

hladině negativně) [28].  
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Při nedostatku zinku dochází k poškození funkce chloroplastů a snižuje se intenzita 

fotosyntézy. Deficit se projevuje u mladých částí rostlin zkrácením internodií a tvorbou 

úzkých růžic s drobnými, bledě zelenými listy [28]. 

Nadbytek zinku je doprovázen zpomalením růstu kořenů a listů. Zvýšené 

koncentrace v substrátu inhibují příjem fosforu a železa. Obilniny reagují červenohnědými 

skvrnami listů a brzy hynou. U brambor a kukuřice dochází k chlorózám a omezení růstu 

s následkem sníženého výnosu [28]. 

4.2.4 Měď 

Pro obsahy mědi v rostlinách je rozhodující jejich druh a půdní podmínky. Měď se 

vyznačuje nízkou mobilitou v rostlinném těle, ale může docházet k přechodu ze starých 

listů do nových, vše záleží na celkové koncentraci mědi v rostlině. Největší koncentrace se 

nachází v chloroplastech (až 70% z celkové koncentrace v listech). V rostlinných tělech se 

měď účastní proteinového a sacharidového metabolismu, váže se na molekuly bílkovin a 

působí katalyticky. Při jejím nedostatku dochází k rozkladu bílkovin na rozpustné 

aminokyseliny. V chloroplastech se váže na bílkovinu, která je odpovědná za přenos 

elektronů, čímž se stává důležitým prvkem při syntéze a stabilitě chlorofylu a dalších 

rostlinných pigmentů. Spolu s železem má podíl při rozkladu nitrátů [28]. 

Nedostatek mědi u rostlin se projevuje žloutnutím, zasycháním a odumíráním 

vrcholových části starších listů, protože dochází k jejímu transportu do mladších listů. 

Později může docházet k zastavení růstu, poklesu turgoru a vadnutí rostliny [28]. 

Přestože je měď biogenní prvek, může působit i toxicky, díky její schopnosti tvořit 

komplexy s některými organickými látkami. Rovněž je schopna vázat se pevněji než 

železo, čímž způsobuje inhibici jeho příjmu a následný vznik chlorózy [28]. 

4.3  Ostatní prvky 

V problematice výživy rostlin se mohou vyskytovat i další prvky. Například se 

jedná o sodík, chlor, křemík, vanad, titan. Vliv na metabolismus rostlin u těmito prvky je 

velice diskutabilní. Některé z nich mohou být užitečné, kdy je rostlina dokáže metabolicky 

využít, některé se mohou za určitých podmínek (např. kyselé pH) mobilizovat z půdy a 

v rostlinných tělech působit toxicky. 
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4.3.1 Hliník 

Hliník se v půdě při neutrálním a alkalickém pH nachází v nerozpustných formách. 

S klesajícím pH se zvyšuje mobilita hliníku a stává se tak přístupný pro rostlinný 

organismus. Při vyšších koncentracích a kyselém pH může působit toxicky. V rostlinách se 

hromadí zejména v kořenech, kde působí jako inhibitor příjmu fosforu a dalších prvků a 

způsobuje tak jejich deficit v ostatních rostlinných částech. Dochází k omezení růstu 

kořenů hlavních a podpoře kořenu postranních [34]. Nejcitlivěji reagují na zvýšené 

koncentrace obilniny. Prevencí je pravidelné vápnění zemědělské půdy, čímž se zabrání 

okyselení a následné mobilitě hliníku. Plodiny s vysokými koncentracemi hliníku vykazují 

rovněž zvýšené koncentrace železa a molybdenu v nadzemních částech, ale snížený obsah 

vápníku a hořčíku. Zvýšené obsahy hliníku v rostlinných krmivech mohou následně 

působit toxicky i pro živočichy [28].  

4.3.2 Olovo 

V určitých koncentracích je olovo přítomno ve všech rostlinách i za přirozených 

podmínek. Olovo je přijímáno rostlinou pasivně z půdního roztoku ve značných kvantech. 

Vliv na příjem má teplota prostředí a pH půdy. V rostlinných orgánech dochází 

k imobilizaci olova, které je zde pevně vázáno do buněčných stěn. Některé soli olova, 

mohou v nízkých koncentracích stimulovat růst biomasy. Při vyšších koncentracích 

dochází k interakcím s ostatními prvky, které mohou vést k poruchám metabolismu 

vápníku, inhibici enzymatických systémů, snížení příjmu CO2, negativnímu působení při 

buněčném dělení a omezení příjmu vody. Projevem jsou chlorózy, kdy nervatura listů 

z počátku zůstává zelená, později se zbarvuje do žlutozelené a listy jsou zakrnělé. Zvýšené 

koncentrace olova u některých rostlin (např. brambor a listové zeleniny) způsobují pokles 

výnosu až o 20 % [28] 

Některé rostliny jsou schopny snášet velmi vysoké koncentrace, aniž by došlo k 

jakýmkoliv negativním projevům. Příkladem mohou být topoly (Populus spp.) a rostliny z 

čeledi lipnicovité (Poaceae), které jsou schopny tzv. fytostabilizace, neboli přeměně 

původních kontaminantů do nerozpustných sloučenin [35]. 
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5 Přírodní a charakteristika modelového území 

Pro účely polního pokusu byla vybrána část pozemku ležící v Moravskoslezském 

kraji, v okrese Karviná, v katastru obce Stonava, blízko hranic s Polskem, viz Obrázek č. 3. 

Pozemek se nachází nedaleko bioplynové stanice a je využíván k zemědělským účelům, 

konkrétně k pěstování kukuřice pro zemědělský podnik Farma Stonava. V okolí se 

nacházejí lesní pozemky a ostatní zemědělské plochy.  

 

Obrázek č. 3: Mapa umístění obce Stonava, měřítko 1 : 2 250 000 [36] 

5.1  Klimatické poměry 

Zájmová lokalita spadá do šestého klimatického regionu s označením MT3, který 

zahrnuje Moravskou bránu, část Podbeskydské pahorkatiny, Ostravskou pánev a malou 

část frýdlantského výběžku, viz Obrázek č. 4. Stručná charakteristika regionu je uvedena 

v tabulce níže, viz Tabulka č. 3 [37]. 



Adam Hlaváč: Možnosti vyžití separátu jako alternativního hnojiva 

2015 21 

 

 

Obrázek č. 4: Mapa klimatických regionů Severní Moravy a Slezska, měřítko 1: 1 500 000, (upraveno 

autorem) [38] 

 

Tabulka č. 3: Charakteristika klimatického regionu MT3 [37] 

Kód 

KR 

Symbol 

KR 

Charakteristika 

regionu 

Průměrná 

roční teplota 

°C 

Průměrný 

úhrn srážek 

(mm) 

Pravděpodobnost 

suchých vegetačních 

období v % 

6 MT3 
mírně teplý (až 

teplý), vlhký 
7,5-8,5 700-900 0-10 

 

5.2  Geologické poměry 

Moravskoslezský kraj má velmi pestrou geologickou stavbu, základní rysy 

georeliéfu jsou důsledkem neotektonických pohybů, vrcholících v neogénu. Zájmové 

území je specifickou oblastí z období čtvrtohor, kdy na toto území zasáhl dvakrát 

pevninský ledovec ze severu. V hloubce se zde vyskytují pozůstatky Českého masivu. 

Přírodní bohatství je zde uloženo v podobě karbonských sedimentů s obsahy ložisek 

černého uhlí. Ostravská pánev je vyplněna ve velkých mocnostech miocénními sedimenty. 

V pokryvnosti terénu dominují čtvrtohorní sedimenty. Typickým příkladem jsou sedimenty 

ledovcové, fluviální, svahové a eolické. Glaciální sedimenty jsou nejvýznamnější. 

Fluviální štěrky jsou většinou překryty sprašovými hlínami a leží na ploše mezi údolími 

řeky Stonávky a Olše, říční sedimenty jsou pleistocenního stáří.  
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Můžeme zde nalézt také Stonavské jezero, které se vytvořilo v interglaciálu mezi 

elstérským a sálským zaledněním. Velkou plochu území zaujímají antropogenní sedimenty 

různého původu, většinou se jedná o sedimenty těžebních a průmyslových hald a 

sedimenty navážek. V poddolovaných částech se tvoří poklesové kotliny [39]. 

5.3  Geomorfologické zařazení 

Z geomorfologického hlediska je obec Stonava součástí Ostravské pánve. Území 

spadá do podcelku Ostravské plošiny, jehož geomorfologický okrsek je Havířovská 

plošina. Havířovská plošina z pohledu Ostravské plošiny je umístěna jihovýchodně a jedná 

se o plochou pahorkatinu o rozloze 94,99 km2 s rozsáhlými periglaciálními a humidními 

destrukcemi. Je tvořena souvrstvím kvarterních sedimentů, ledovcovo-říčního a říčního 

původu, které je překryto vrstvou sprašových hlín. Typické jsou zbytky akumulačních 

plošin, asymetrická údolí, sesuvy a strže. Nejvyšším bodem je vrch Kouty (332, 9 m n. m.). 

Území Havířovské plošiny je málo až středně zalesněné, dominuje zde smrkový porost 

s příměsí dubu. Přes antropogenní zatížení lokality zde můžeme nalézt i přírodní památku 

Meandry řeky Lučiny s velmi zachovalým břehovým porostem a některými chráněnými 

druhy z řad hmyzu a obojživelníků. Za zmínku také stojí přírodní památka Kunčický 

bludný balvan [40]. 

 

Schéma geomorfologického členění dané oblasti [40]: 

Provincie: Západní Karpaty      kód 

Soustava: Vněkarpatské sníženiny     VIII 

Podsoustava : Severní vněkarpatské sníženiny   VIII B 

Celek: Ostravská pánev     VIII B-1 

Podcelek: Ostravská plošina     VIII B-1B 

Okrsek: Havířovská plošina      VIII B-1B-2 
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5.4  Pedologické poměry 

Půdy jsou v tomto regionu převážně jednostranného složení, většinou zde můžeme 

nalézt sprašové hlíny, ojediněle i till sálského charakteru a také fluviální hlíny sprašového 

charakteru. Hojně se zde vyskytují antropozemě, vzniklé zejména vlivem hornické 

činnosti, kdy došlo k degradaci původních půd překryvem hlušinou [38]. Na zájmovém 

pozemku se konkrétně vyskytuje luvizem oglejená, základní charakteristika je uvedena 

níže, viz Tabulka č. 4 [41]. 

 

Tabulka č. 4: Charakteristika půdního typu - luvizem oglejená [41] 

reliéf roviny, mírné až střední svahy, terénní deprese 

výskyt v klimatických 

regionech 
 3, 4, 5, 6, 7 

hloubka půdy hluboká až velmi hluboká 

mocnost ornice středně hluboká, hluboká 

mocnost humusového 

horizontu 
shodná s mocností ornice 

struktura drobtovitá 

půdotvorný substrát sprašové hlíny, eolické a soliflukční hlíny 

skeletovitost bez skeletu, ojediněle slabě skeletovitá 

vláhové poměry sklon k dočasnému zamokření 

oglejení celý půdní profil kromě orničního horizontu 

zamokření periodické převlhčení až zamokření 

biologické oživení značné 

zrnitost středně těžká; ve spodině i těžší 

pórovitost (% obj.) středně pórovitá (45-51) 

pH  slabě kyselá (5,6-6,5) 

náchylnost k acidifikaci střední 

náchylnost k utužení výrazná 

erodovatelnost půdy nejnáchylnější 

sklon k hrudkovitosti střední 
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5.5  Hydrologické poměry 

Území obce Stonava spadá z hydrologického hlediska do povodí Odry a úmoří 

Baltského moře. Obcí protéká řeka Stonávka, která je levostranným přítokem řeky Olše. 

Délka toku dosahuje 33,7 km, plocha povodí zaujímá 131,3 km², průměrný průtok u ústí 

do řeky Olše u města Karviné dosahuje 1,47 m³/s [42]. V okolí obce se nachází řada 

vodních nádrží, které převážně souvisejí s těžbou černého uhlí v regionu, zejména 

odkalovací nádrže dolu Darkov. 

5.6  Přirozená vegetace 

Dle mapy potenciální přirozené vegetace se na území rozkládají podmáčené dubové 

bučiny (Carici brizoidis-Quercetum) s ostřicí třeslicovitou (Carex brizoides) [43]. Jedná se 

o společenstvo typické pro nižší, rovinaté, podmáčené polohy severovýchodní Moravy a 

Slezska. V Ostravské pánvi zaujímá velké plochy. Zpravidla osídluje relativně teplá a 

vlhká území, se srážkami 700 až 900 mm a při nadmořské výšce 190 - 300 m n. m. 

Z půdního hlediska vyhovují kyselé pseudogleje nebo pseudoglejové luvizemě [44]. 
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6 Charakteristika zvolené kulturní plodiny – Kukuřice setá 

Zea mays L 

Kukuřice je jednoletá, jednoděložná rostlina, patřící do čeledi lipnicovité (Poaceae) 

a skupiny kukuřicovitých (Maydae). Její primární kořenovou soustavu tvoří kořeny, které 

byly založeny již v zárodku, sekundární kořenová soustava je tvořena souborem 

stonkových adventivních kořenů. Stéblo kukuřice je plné, rozdělené kolénky (nody) na 

články (internódia). Stéblo kukuřice plní rovněž funkci zásobního orgánu. Výška stébla 

v našem podnebném pásu dosahuje v závislosti na hybridu od 1,2 do 3 m. Listy vyrůstají 

protistojně a čepel je široká s nápadným žebrem uprostřed. Kukuřice patří mezi rostliny 

jednopohlavné - jednodomé. Samčí květy jsou tyčinkovité a tvoří klásky v latách. Květy 

samičí - pestíkové tvoří palice. Jedná se o klas s hlavní hrubou osou, kde jsou zrna 

uspořádána v řadách [45].  

Kukuřice je teplomilná rostlina. Nutná minimální teplota pro vyklíčení je 6 °C. 

Pozemky vhodné pro kukuřici jsou prohřívány hned z jara, čímž je dosaženo dobré a 

včasné zpracovatelnosti. Vhodnější jsou lehčí půdy. Náročnost kukuřice na vláhu je nízká. 

Krátký den urychluje kvetení, ale zároveň snižuje výšku rostlin a počet listů. Jarní příprava 

půdy spočívá většinou v urovnání a odplevelení pozemku, omezení ztráty vody a kypření 

do hloubky výsevu [46]. 

Termín setí závisí na teplotě půdy (nejčastěji počátek května).  Na 1 ha se vysévá 

určitý počet zrn cca 60 – 110 tisíc jedinců. Přesný počet je závislý na použití konkrétního 

hybridu. Průměrná ztráta počtu rostlin od setí do sklizně, se kterou je nutno počítat je 15 - 

20 %. Vzdálenost jednotlivých řádků je obvykle volena asi 0,70 - 0,75 m. Pokud je 

pěstovaná kukuřice určená na siláž, je možné snížit vzdálenost mezi řádky až na 0,50 m. 

Hloubka výsevu v závislosti na typu půdy a velikosti kalibrovaného zrna se pohybuje od 

50-80 mm. Kukuřice je na počátku  svého růstu zvláště ve fázích mezi 2. -10. listem velmi 

citlivá na zaplevelení. Ochrana proti plevelům je možná mechanicky (vláčením, 

plečkováním) nebo chemicky za použití herbicidních látek. Pokud je kukuřice pěstována 

na zrno, je možné použití insekticidů při výskytu škůdců [45]. 
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Kukuřice dokáže přijmout velké množství živin. Při hnojení se vychází z nároků 

spotřeby živin v kg na 1 tunu zrna a zbývající části rostlin: 25 - 30 kg N;  4,5 - 7,0 kg P;  

23 - 29 kg K;  4,5 - 7,5 kg Ca a 3,6 - 6,0 kg Mg. Kukuřice dokáže výborně využít všechny 

formy organických hnojiv. Dle druhu předplodiny může být před setím aplikována kejda 

(až 30 m3. ha-1) a chlévský hnůj (30 - 50 t/ha). Vhodné je rovněž zelené hnojení či zaorání 

rozdrcené slámy. Dobře je využívána i močůvka, která je do půdy zapravena. Na základě 

dlouholetých zkušeností s přímých hnojením a využití různých hybridů byla stanovena 

naturální produkce na úrovní 25 kg zrna na 1kg NPK. Draselná a fosforečná hnojiva je lépe 

zapravovat na podzim při orbě. Dusíkatá hnojiva by měla být aplikována na jaře, 

jednorázově před setím nebo s rozdělením dávky na dávku před setím a v době vegetace do 

fáze 5. - 7. listu [45]. 

Z pohledu technologie pěstování v rámci osevního postupu a vzhledem k vysokým 

nárokům na dusík, by měla být kukuřice řazena po zlepšujících plodinách, zvláště 

luskovinách a okopaninách hnojených organickými hnojivy. V klimaticky příznivých 

polohách je rovněž pěstování vhodné po krmných plodinách zaoraných (po 1. seči) nebo 

po ozimé meziplodině. Nejčastěji je kukuřice zařazena po hustě setých obilovinách. Na 

podzim je zpracování půdy řízeno na základě použité předplodiny. Při použití obilovin se 

většinou jedná podmítku a orbu, kterou se zapraví chlévský hnůj draselná a fosforečná 

hnojiva. Pěstování kukuřice je možné i v monokulturách. Nevýhodou se stává přílišné 

rozdrobení půdy, poškození půdní struktury, zvýšení náchylnosti k erozi a tvorbě půdního 

škraloupu na povrchu [46]. 

Z hospodářského hlediska je využívána řada odrůd. Hybridy kukuřice jsou 

označovány číslem FAO, které je poměrné ke standardu a nepředstavuje absolutní délku 

vegetační doby ve dnech (FAO do 200 velmi rané hybridy = 120 dní vegetační doby, FAO 

nad 500 pozdní hybridy = nad 142 dní vegetační doby) [45]. 
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6.1.1 Hybrid Agro Vitallo FAO 270 

Pro polní a laboratorní pokus byl použit hybrid kukuřice AGRO VITALLO FAO 

270. Odrůda byla registrována v EU, jedná se dvouliniový hybrid, s tvrdým zrnem, a 

pozvolným uvolňováním vody. K hlavnímu využití hybridu této kukuřice patří produkce 

bioplynu v BPS, a také je vhodný na siláž. Dorůstá do velmi vysoké výšky [47]. Z hlediska 

dozrávání patří do skupiny rostlin tzv. „stay-green“, které se vyznačují velmi dlouho 

zelenými rostlinami, u kterých probíhá fotosyntéza až do sklizňové zralosti. Jejich 

přednostmi jsou: nepřetržitá tvorba škrobu, zvýšené výnosy zrna, výborný výnos suché 

hmoty, odolnost vůči houbovým chorobám a delší časové rozpětí pro sklizeň. Tyto pomalu 

dozrávající hybridy jsou vhodné pro pěstování v oblastech s delším vegetačním obdobím. 

V teplotně méně příznivých oblastech však hrozí nebezpečí, že nebude dosaženo potřebné 

sklizňové sušiny [48]. 

Dále se tato odrůda vyznačuje rychlým počátečním růstem, mimořádně vysokou 

tolerancí k chladu a suchu a k půdnímu suchu. Je hybridem robustním s bohatým olistěním, 

které tvoří základ pro dosažení stabilně vysokých úrod suché hmoty. Splňuje všechny 

požadavky na energetickou kukuřici. V registračních zkouškách ÚKZÚZ v sortimentu 

středně rané siláže dosáhl v roce 2012 úrodu suché hmoty 19,6 t.ha-1 při sušině 31,5 % 

[47]. 
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7 Metodika práce 

Vlastní metodiku použitou při zpracování praktických úkolů diplomové práce lze 

rozdělit do 3 hlavních částí. 

7.1  Polní pokus 

Popis pokusné plochy 

V rámci terénních prací bylo nejprve nutno vytyčit plochu k polnímu pokusu, která 

bude později hnojena separátem (plocha S). Bylo vybráno území ve tvaru trojúhelníku s 

celkovou plochou 50 m2. Tato plocha byla umístěna na okraji pole tak aby zemědělci 

mohli při aplikaci průmyslových hnojiv toto území vynechat. Zároveň byla určena i 

referenční plocha (plocha R), rovněž o velikosti 50 m2, na kterou byly zemědělským 

podnikem posléze aplikovány herbicidy a minerální hnojiva. 

GPS souřadnice referenční plochy:  49°47'55.803" N,  18°32'46.555" E 

GPS souřadnice pokusné plochy:   49°47'55.04" N,  18°32'50.246" E 
 

 

Obrázek č. 5: Ortofoto mapa pozemku s vyznačenou pokusnou a referenční plochou, měřítko 1:1500, 

(upraveno autorem) [49] 
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Odběr vzorků, úprava digestátu a stanovení dávky separátu ke hnojení 

11. dubna 2014 byly půdní sondou odebrány směsné vzorky půdy, zvlášť ze 

zájmové plochy a zvlášť vzorky z referenční plochy. Vzorky půdy byly následně odeslány 

do akreditované laboratoře, kde byl stanoven obsah rizikových prvků, pesticidů a živin. 

Jednou z metod, které laboratoř použila, byla metoda Mehlich 3, která poskytuje přehled o 

obsahu mobilních makroprvků (P, K, Ca, Mg) v půdě. Výsledky jednotlivých rozborů 

včetně použitých metod stanovení jsou zahrnuty v přílohách této diplomové práce. Dalším 

krokem byla spolupráce s BPS Stonava, kde byl pravidelně odebírán digestát ze skladu 

digestátu v množství cca 150 – 200 l periodicky každých 14 dnů. Získaný digestát byl 

převezen do laboratoře VŠB-TUO a separován na odstředivce, kde byly od sebe odděleny 

2 složky (fugát a separát). Na počátku byla pro odstřeďování zvolena centrifuga firmy 

Nüve NF 800, s kapacitou při jednom cyklu 4 x 200 ml, s počtem otáček 4100 za minutu, 

délka jednoho cyklu trvala 5 minut.  

 

Obrázek č. 6 Laboratorní odstředivka Nüve [foto: autor, 2014] 

Později došlo ke zjištění, že tato odstředivka nebude vyhovovat z hlediska 

potřebného množství fugátu a separátu a tak byla nahrazena za větší průmyslovou 

odstředivku firmy BeHo s.r.o., typ CHG-61-A s kapacitou až 50 kg při jednom cyklu, a 

počtem otáček až 2000 za minutu.  
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Obrázek č. 7: Průmyslová odstředivka BeHo [foto: autor, 2014] 

Po získání separátu a fugátu, došlo k odběru jejich vzorků, které byly rovněž 

zaslány do akreditované laboratoře. Výsledky analýz, včetně stanovovaných ukazatelů a 

použitých metod jsou obsahem příloh.  

Po obdržení výsledků analýz bylo nutno spočítat potřebnou dávku separátu nutnou 

k aplikaci do půdy tak aby bylo dosaženo potřebné koncentrace dusíku pro potřeby 

kukuřice. Dávka byla vypočtena dle nitrátové směrnice tak, aby nepřesáhla 230 kg N / ha, 

čemuž odpovídá hnojení dle harmonogramu, viz Tabulka č. 5. Na základě analýz a 

velikosti pokusné plochy byla stanovena maximální dávka separátu na 290,4 kg.  

Dne 16. 4. 2014 provedli zemědělci hnojení pole včetně referenční plochy. Bylo 

použito minerální hnojivo (močovina a Polidap). Pokusná plocha nebyla pohnojena. Dne 

19. 4. 2014 zemědělci provedli výsev kukuřice. Jednalo se o hybrid Kws Agro Vitallo a 

výsevek činil 98 520 jedinců na hektar.  
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Po zasetí byly na pole aplikovány herbicidy (Bolton Duo a Predict), pokusná plocha 

byla vynechána. Po vyklíčení polních rostlin byla pokusná plocha pravidelně co 14 dní 

přihnojována separátem a to pouze za příznivého počasí, tak aby nedošlo ke zbytečnému 

vyplavení živin srážkami. Separát byl ručně nabírán zahradní kopačkou a mechanicky 

zapracováván do půdy ke kořenům rostlin. Dne 2. 6. 2014 provedli zemědělci aplikaci 

hnojiva (LAV) na list, opět byla pokusná plocha vynechána. Dne 26. 6. 2014 dosáhla 

výška plevele na pokusné ploše stejné výšky jako kukuřice, proto muselo dojít k odstranění 

plevele, neboť kukuřice je velmi citlivá na tuto konkurenci v počátečních fázích růstu, viz 

kapitola č. 6 Charakteristika zvolené kulturní plodiny – Kukuřice setá Zea mays L. Dne 7. 

8. 2014 proběhlo druhé odstranění plevele z pokusné plochy. K poslednímu hnojení 

separátem došlo 22. 8. 2014. Celkem proběhlo 5 hnojení. Přibližně bylo při odstředění 200 

l digestátu získáno 160 l fugátu a 40 l separátu. 

Dne 5. 9. 2014 následoval těsně před sklizní odběr vzorků. Došlo k odběru vzorků 

půdy z pokusné plochy i z referenční, u 20 náhodně vybraných kukuřic hnojených 

separátem a 20 hnojených průmyslovým hnojivem došlo ke změření jejich výšek a 

velikosti klasů. U pěti rostlin z každé plochy byly odebrány klasy ke zvážení. Rovněž byly 

odebrány celé rostliny včetně kořenového systému, dva kusy z každé plochy. Vzorky půdy 

a vzorky rostlinných těl byly odeslány ke zpracování do akreditované laboratoře. 

V laboratoři byly stanoveny obsahy makroživin a mikroživin z půdy, kořenového systému, 

nadzemní části (stonků a listů), klasů a středu klasů. Výšky rostlin, velikosti klasů a 

výsledky analýz byly zpracovány do tabulek a grafů.  
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Tabulka č. 5: Harmonogram prací polního pokusu 

Datum Činnost Počasí 

11. 4. 2014 odběr vzorků půd déšť 

15. 4. 2014 
odběr digestátu                          

(4 barely x 50 litrů) 
--- 

26. 6. 2014 

aplikace separátu, odstranění 

plevele, odběr digestátu (3 

barely) 

déšť 

7. 7. 2014 aplikace separátu (1 barel) slunečno 

18. 7. 2014 odběr digestátu (3 barely) --- 

25. 7. 2014 aplikace separátu (1 barel) polojasno 

1. 8. 2014 odběr digestátu (3 barely) ---- 

7. 8. 2014 
aplikace separátu, odstranění 

plevele 
polojasno 

15. 8. 2014 odběr digestátu (3 barely) --- 

21. 8. 2014 aplikace separátu slunečno 

5. 9. 2014 odběr vzorků půdy + kukuřic polojasno 

  

7.2  Laboratorní pokus 

Pro doplnění s polního pokusu byl realizován i pokus laboratorní. Pro pěstování 

kukuřice v laboratorních podmínkách byla použita uměle připravená laboratorní půda. 

Půda byla připravena ze suché jemně mleté rašeliny, kaolinitového jílu, křemičitého písku 

a byl přidán jemně mletý vápenec k neutralizaci kyselé rašeliny.  

Po přípravě laboratorní půdy bylo dalším krokem vysazení kukuřic do předem 

připravených nádob (květináčů) o průměru 25 cm. Celkem bylo potřeba 10 nádob, 5 nádob 

bylo označeno S1-S5 jenž budou hnojeny separátem, 5 nádob označených R1-R5 pro 

referenční rostliny jenž budou hnojeny digestátem. 

 Jako referenční hnojivo byl zvolen digestát, neboť se dle studie z roku 2009 svým 

obsahem a formou živin podobá slabě minerálnímu hnojivu typu [15]. 

Dne 24. 11. 2014 byla kukuřice zaseta do cílových nádob, 3 semena do jedné 

nádoby. Semena vyklíčila 28. 11. 2014 a od tohoto dne byly pravidelně měřeny přírůstky 

rostlin každý týden, výsledky byly zaznamenány do tabulek. Bylo nutno stanovit dávku 
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separátu a digestátu kterou bude kukuřice v květináčích hnojena. Na základě provedených 

analýz a zjištěné plochy květináčů byla vypočtena maximální dávka separátu tak aby nebyl 

překročen limit dle nitrátové směrnice (230 kg N/ha). Zjištěná celková dávka po vypočtení 

činila 285 g separátu na 1 květináč. V intervalu co dva týdny bylo 5 nádob (S1-S5) 

přihnojováno separátem a dalších 5 (referenčních R1-R5) digestátem. Celkem proběhlo 5 

hnojení s dávkou cca 60 g na 1 nádobu při jednom hnojení. Separát byl rovněž zapracován 

do substrátu.  

V průběhu března došlo k napadení rostlin škůdci. Jednalo se o mšice (Aphidoidea 

sp.) a smutnice (Sciara sp.). 

Dne 1. 4. 2015 byl pokus ukončen, byly změřeny nadzemní části veškerých rostlin, 

délka jejich kořenů, které byly také zváženy. Byl odebrán směsný vzorek půd z květináčů 

S1-S5 a z nádob R1-R5, a také byly odebrány směsné vzorky nadzemních částí a kořenů 

zvlášť S1-S5 a R1-R5. Veškeré vzorky byly odeslány k analýze do akreditované 

laboratoře. Veškeré výsledky byly zpracovány do tabulek a grafů. 

7.3  Zpracování získaných dat 

Data z polního a laboratorního pokusu byla pravidelně zaznamenávána do tabulek, 

včetně dat získaných z laboratoře. Následně došlo ke zpracování dat v programu Microsoft 

Excel 2013. Byly zkonstruovány grafy výšek a vah rostlin polního pokusu, přírůstků rostlin 

laboratorního pokusu, obsahy živin v půdách a distribuce živin  v rostlinných částech 

Pro výšky kukuřic a velikost plodů v polním experimentu, a výšky kukuřic 

v laboratorním experimentu byly šetřeny míry centrální tendence v programu 

STATISTICA 12. Výsledkem byly krabicové grafy s určením mediánu a odlehlých 

hodnot. Veškerá zjištěná a zpracována data jsou uvedena ve výsledcích, protokoly 

laboratorních analýz jsou součástí příloh. 
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8 Výsledky 

Níže jsou uvedeny veškeré zjištěné výsledky, zvlášť pro pokus polní a zvlášť pro 

pokus laboratorní. Veškeré protokoly z laboratoří jsou uvedeny v přílohách této diplomové 

práce. 

8.1  Polní pokus - analýzy půd 

V rámci půdních analýz byly stanoveny hodnoty pH, na začátku vegetačního 

období (před hnojením) a na konci pokusu (po hnojení), výsledky jsou uvedeny níže, viz 

Tabulka č. 6. 

Tabulka č. 6: Hodnoty pH půd 

 
pH před hnojením 

(11. 4. 2014) 

pH po hnojení 

(5. 9. 2014) 

plocha S (hnojená separátem) 6,08 6,17 

plocha R (hnojená minerálním hnojivem) 6,77 6,22 

 

Hodnoty pH před hnojením a po hnojení se lišili pouze nepatrně. I přes tento malý 

rozdíl, můžeme pozorovat, že u plochy hnojené separátem došlo ke zvýšení pH, naopak u 

plochy hnojené minerálním hnojivem došlo k poklesu pH .  

Dále byly laboratoří stanoveny jednotlivé živiny v půdě metodou Mehlich 3. Touto 

metodou se stanovují obsahy přijatelných živin. Obsahy výsledných živin (po hnojení) jsou 

uvedeny níže v grafu, viz Graf č. 1. 
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Graf č. 1: Přístupné živiny v půdě - polní pokus 

 

Obsahy jednotlivých živin v přístupných formách se v obou plochách od sebe příliš 

nelišili. U referenční plochy byla zaznamenána o něco vyšší koncentrace hliníku v půdě, 

než u plochy hnojené separátem. Větší koncentrace dusíku ve formě dusičnanů v půdě byly 

zaznamenány u referenční plochy a rovněž koncentrace fosforu byly vyšší u referenční 

plochy. 

V laboratoři byly výluhem lučavkou královskou stanoveny obsahy rizikových 

prvků v půdách. Veškeré koncentrace rizikových prvků naměřené v půdě na začátku 

pokusu (před hnojením) i ke konci výzkumu (po hnojení), byly dle vyhlášky Ministerstva 

životního prostředí č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany 

zemědělského půdního fondu přílohy č. 1, pod limity nejvyšších přípustných koncentrací.  
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Tabulka č. 7: Srovnání koncentrací rizikových prvků s maximálně přípustnými hodnotami v půdách 

náležejících do zemědělského půdního fondu podle vyhlášky MŽP 13/1994 Sb. 

Prvek 

mg.kg-1 

Max. přípustná 

hodnota (ostatní 

půdy) 

Pokusná 

plocha před 

Pokusná 

plocha po 

Referenční 

plocha před 

Referenční 

plocha po 

As 30 5,9 --- 7,01 --- 

Be 7,0 0,87 --- 1,03 --- 

Cd 1,0 0,36 --- 0,61 --- 

Co 50 7,62 --- 7,47 --- 

Cr 200 27,5 --- 29,8 --- 

Cu 100 8,92 10,08 9,78 11,1 

Hg 0,8 0,058 --- 0,082 --- 

Mo 5,0 <0,50 --- <0,50 --- 

Ni 80 14,2 --- 13,2 --- 

Pb 140 18,1 20,2 22,6 20,6 

V 220 38,3  36,5 --- 

Zn 200 61,2 61,9 89,4 69,8 

 

8.2  Polní pokus - analýzy biomasy, distribuce prvků 

Při analýzách biomasy kukuřic byly stanovovány živiny v kořenech, nadzemních 

částech (stonek + list), plodech a ve středu plodové palice. Pro přehlednost byly výsledky 

zpracovány do grafů. Grafy byly rozděleny na makoprvky a mikroprvky + olovo a hliník. 

Důvodem byly vysoké koncentrace hliníku a železa, které zkreslovali výsledky ostatních 

prvku v grafech. Koláčové grafy znázorňující procentuální zastoupení prvků v jednotlivých 

částech rostliny jsou umístěny v příloze č. 3 této práce. 
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Graf č. 2: Distribuce makroprvků v biomase kukuřic hnojených separátem 

 

 

Graf č. 3: Distribuce mikroprvků v biomase kukuřic hnojených separátem 
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Graf č. 4: Distribuce makroprvků v biomase kukuřic hnojených minerálním hnojivem 

 

 

Graf č. 5: Distribuce mikroprvků v biomase kukuřic hnojených minerálním hnojivem 
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Z grafů mikroprvků, viz Graf č. 3 a Graf č. 5 je patrné, že v kořenech kukuřic 

dominují vysoké koncentrace železa a hliníku. Zvýšené koncentrace jsou pouze 

v kořenech, z čehož lze usuzovat, že tyto prvky zůstávají hlavně v substrátu a do 

nadzemních částí nepostupují. U referenční plochy byl vyšší obsah draslíku v kořenech, na 

rozdíl od plochy hnojené separátem. 

8.3  Polní pokus - výšky kukuřic a velikosti plodenství + váhy 

U dvaceti náhodně vybraných rostlin z každé plochy byly změřeny jejich výšky a 

velikosti plodenství (klasů). Aby mohlo dojít k porovnání vztahů mezi velikostí rostliny a 

velikosti její klasů, byly délky klasů vynásobeny x 10. Výsledky jsou znázorněny v 

následujících grafech: Graf č. 6 a Graf č. 7. 

 

 

Graf č. 6: Výšky kukuřic velikost klasů rostlin - hnojených separátem 
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Graf č. 7: Výšky kukuřic a velikost klasů rostlin - hnojených minerálním hnojivem 

Závislost velikosti klasů na velikosti rostliny je dobře patrná u referenční plochy, 

viz Graf č. 7, kde větší rostlina měla i větší klas. Zatímco u plochy hnojené separátem 

tomu tak není. Je zde vidět značný nepoměr mezi výškou rostliny a velikostí klasu. Soubor 

dat velikosti výšek rostlin a velikosti klasů byl zpracován ve formě krabicových grafů 

s chybovými úsečkami. Byla vypočtena střední hodnota, a určeny odlehlé hodnoty. 
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Graf č. 8: Výšky rostlin kukuřic - hnojených separátem 

 

Graf č. 9: Velikosti klasů kukuřic - hnojených separátem 
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Graf č. 10: Výšky rostlin kukuřic - hnojených minerálním hnojivem 

 

Graf č. 11: Velikosti klasů kukuřic - hnojených minerálním hnojivem 
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Jak lze pozorovat z grafů, viz Graf č. 8 a Graf č. 10, na ploše pokusné, měly výšky 

rostlin střední hodnotu 139,5 cm a na ploše referenční byla střední hodnota výšek 322 cm, 

což je více než dvojnásobná hodnota oproti rostlinám z plochy první.   

Při porovnání velikosti klasů z plochy pokusné a referenční, byly zjištěny podobné 

výsledky jako v případě porovnání výšek rostlin. Menší klasy měli kukuřice hnojené 

separátem se střední hodnotou 17 cm, oproti rostlinám z referenční plochy, které dosáhli 

velikosti klasů mediánu 25 cm, viz Graf č. 9 a Graf č. 11. 

U pěti náhodných rostlin z každé plochy došlo k orientačnímu zvážení jejich plodů. 

Výsledky jsou znázorněny níže, viz Graf č. 12. 

 

Graf č. 12: Váhy klasů u pěti vybraných rostlin z obou ploch 

Jak můžeme pozorovat v grafu, váhy klasů kukuřic hnojených separátem ani 

zdaleka nedosahovali takových hodnot, jako klasy kukuřic, které byly hnojeny minerálními 

hnojivy. 
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8.4  Laboratorní pokus – analýza substrátu 

Stejně jako u polního pokusu, tak i u laboratorního byly provedeny analýzy 

substrátu. Na rozdíl od polního pokusu však byla provedena pouze jedna analýza a to na 

konci pokusu. Byly stanoveny koncentrace některých rizikových prvků a obsahy 

přístupných živin. Obsahy přístupných živin dle Mehlicha 3 jsou uvedeny níže, viz Graf č. 

13. Ostatní výsledky jsou uvedeny v protokolech v příloze č. 2 této práce. 

 

Graf č. 13: Přístupné živiny v půdě – laboratorní pokus 

V grafu můžeme pozorovat vyšší koncentrace vápníku, hořčíku a fosforu 

v substrátu, který byl hnojený separátem, naopak u referenčního substrátu bylo více 

draslíku. Nejvyšší koncentraci v substrátech měl hliník v nerozpustné formě 

s koncentracemi pro S1-S5 5700mg/kg v sušině a pro R1-R5 7780 mg/kg v sušině, viz 

protokol z analýzy substrátu v příloze č. 2 této práce. 

8.5  Laboratorní pokus – analýzy biomasy 

Další analýzy měly za úkol zjistit obsahy vybraných prvků v biomase kořenů a 

nadzemních částí, výsledky jsou uvedeny níže, viz Graf č. 14 a Graf č. 15. 
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Graf č. 14: Obsahy prvků v kořenech S1-S5 a R1-R5 

V kořenech jednoznačně dominoval hliník, po něm následoval zinek. Koncentrace 

přístupné formy hliníku v substrátu byla nízká, jeho nerozpustná forma byla ze všech 

koncentraci v substrátech největší. Ostatní prvky byly ve velmi nízkých koncentracích.  

 

 

Graf č. 15: Obsahy prvků v nadzemních částech S1-S5 a R1-R5 
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Koncentrace železa v nadzemní části u referenčního vzorku byla o něco vyšší než 

pro separát, naopak koncentrace hliníku dominovala v nadzemní části S1-S5. 

8.6  Laboratorní pokus – výšky a váhy biomasy kukuřic 

V rámci laboratorního pokusu byly pravidelně každý týden měřeny výšky rostlin od 

prvního vyklíčení ze dne 28. 11. 2014 až po ukončení pokusu dne 1. 4. 2015. Velikosti 

přírůstků je možno vidět níže v grafu, viz Graf č. 16. 

 

Graf č. 16: Výšky kukuřic – laboratorní pokus 

Z grafu je patrné, že přírůstky rostlin se od sebe výrazně nelišili. Počáteční fáze kdy 

mladé rostlinky čerpali ze zásobních orgánů semen je totožná. Poté začaly mírně 

dominovat referenční rostliny hnojené digestátem. Z grafu je patrné, že později došlo 

k dominanci výšek rostlin separátu. Vliv mohla mít 50% mortalita referenčních rostlin 

v pozdějších fázích. Při pozdějších fázích pokusu došlo k napadění pokusných rostlin 

škůdci (mšicemi a smutnicemi), což mělo za následek, zkroucení lístů, jejich zasýchání 

čímž došlo i ke snížení výšek rostlin. Pokus bylo nutno ukončit.  
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Jednotlivé výšky rostlin byly zpracovány ve formě krabicových grafů, byl určen 

medián a odlehlé hodnoty. 

 

Graf č. 17: Krabicový graf, výšky rostlin S1-S5 

 

Graf č. 18: Krabicový graf, výšky rostlin, R1-R5 
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Střední hodnota výšek rostlin z nádob S1-S5 byla 69 cm, pro R1-R5 68cm. U S1-

S5 byla určena jedna odlehlá hodnota. Statistická významnost výšek referenčních rostlin je 

malá z důvodu vysoké mortality (až 50 %). 

V konečné fázi pokusu, byly změřeny délky kořenů jednotlivých rostlin, u kterých 

byla zjištěna váha. Rovněž byla zjištěna váha nadzemních částí. Výsledky ze 

skupiny květináču S1-S5 a R1-R5 byly zprůměrovány a zaneseny do grafu, viz Graf č. 19. 

 

 

Graf č. 19: Výsledky laboratorního pokusu – délka kořene, váha kořene a nadzemní části 

 

Celkově lze ze zjištěných dat z laboratorního experimentu pozorovat, že nedošlo 

k výrazným rozdílům velikosti a vah biomasy mezi vzorky, které byly hnojeny separátem a 

mezi vzorky hnojenými digestátem. 
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9 Diskuze 

Názory na využití digestátu jako hnojiva pro zemědělské plodiny jsou nejednotné. 

Například studie z roku 2006 považuje digestát za výborné hnojivo použitelné bez omezení 

v zemědělství [50]. Naopak rozdílného názoru jsou autoři článku z roku 2010, kteří tvrdí, 

že digestát je slabým minerálním hnojivem, z důvodu nízkého obsahu minerálních živin 

(dusíku a draslíku), a to v přebytku vody. V pevné části digestátu (separátu) se nachází 

dusík v organické formě, která je rostlinám nepřístupná a pokud separát v půdě 

hydrolyzuje velmi pomalu, dusík zde obsažený mineralizuje také pomalu a v zimním 

období dochází k jeho vyplavení [51]. 

Studie z roku 2012 uvádí, že digestáty mají potenciálně vysoké hnojivé účinky díky 

velkému obsahu N, P, K a mikroživin. Problémem je jejich variabilita, z hlediska obsahu 

jednotlivých prvků. Anaerobní proces probíhá kontinuálně. Vždy záleží především na 

vstupních surovinách a jednotlivých fázích procesu fermentace. Proto digestát odebraný u 

jednoho zdroje v různých časových intervalech bude mít rozdílné vlastnosti. Z tohoto 

důvodu je velice složité stanovit dávku digestátu nutnou k dodání potřebných živin do 

půdy, neboť by musel být pokaždé analyzován vzorek a muselo by dojít k přepočtení 

jednotlivých dávek, určení rizika fytotoxicity a ověření účinnosti hygienzace. Z tohoto 

důvodu také vyplívá problém při registrací digestátu jako typového hnojiva [52]. 

Za pozitivní vlastnost digestátu a jeho složek lze označit vyšší hodnoty pH, čímž 

následně dochází při aplikaci na půdu k jejímu zvýšení pH a tím i omezení acidifikace. 

Separát z BPS Farma Stonava dosahoval hodnoty pH 7,21. Vyšší hodnoty pH potvrzuje i 

studie z roku 2013, kde byly hodnoceny vlastnosti separátů z jednotlivých bioplynových 

stanic. Hodnota pH se pohybovala v rozmezí 8,2 až 9 [19].  

Problémem digestátu je jeho vysoký obsah vody, kdy může při aplikaci na 

zemědělskou půdu docházet ke kontaminaci podzemních a povrchových vod, z tohoto 

důvodu je digestát zařazen podle zákona o vodách mezi závadné látky, a je nutno s ním 

zacházet v souladu s tímto zákonem, zejména zabránit jeho vzniku do vod [22, 23]. 

Digestát lze separovat na pevnou a tekutou složku mechanicky na centrifuze nebo i 

chemicky za pomocí flokulantů a koagulantů, avšak použití takových látek je velice 
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sporné, neboť dochází k jejich velké spotřebě a vnášení dalších cizích látek do konečného 

produktu [11]. Další nemechanickou metodou separace digestátu je jeho sedimentace a 

filtrace přes geotextílii [1]. Separát získaný odstředěním může být využit k přímé aplikaci 

do půdy jako hnojivo. Další variantou jeho využití je úprava dosoušením a peletováním 

s následným využitím jako hnojiva nebo topiva. Separát lze rovněž využít jako podestýlku 

pro chov hospodářských zvířat [53]. 

 

9.1  Polní pokus 

Pro účely polního pokusu bylo vyhrazeno území v obci Stonava. Zájmové pokusné 

území se nacházelo na okraji polního pozemku v blízkosti lesa. Plocha byla obklopena ze 

tří stran vzrostlými stromy, viz Obrázek č. 8.  

 

 

Obrázek č. 8: Okrajový efekt – pokusná plocha [foto: autor, 2014] 
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Je tedy zřejmé, že mohlo dojít k určitému ovlivnění růstu kukuřic na ploše hnojené 

separátem, díky zastínění. Plochy na okraji pole bývají méně úrodné, z důvodu zvýšené 

půdní eroze může docházet k vyplavení živin. Rovněž při aplikaci zemědělských hnojiv 

může docházet k nerovnoměrném dodávkám na okraje pole.  

Z tohoto důvodu, pokud by měl být pokus opakován v budoucnu, měla by být 

pokusná plocha umístěna nejlépe ve střední části pozemku. Tímto by bylo zamezeno 

zkreslení výsledků z důvodu vlivu okrajového efektu. Jelikož se pozemek nachází 

v blízkosti lesa, mohlo dojít k určitým škodám nadzemních částí kukuřic při migraci 

divoké zvěře přes pozemek. 

Další ovlivnění růstu mohl způsobit plevel. Kukuřice je v prvotních fázích růstu, 

zejména mezi 2. – 10 listem, velmi náchylná na konkurenci plevele [45]. Referenční 

plochy byly ošetřeny herbicidy, proto zde k růstu plevele nedošlo. Pokusná plocha však 

byla při aplikaci herbicidů vynechána, a tak v prvotních fázích růstu kukuřice dosáhl plevel 

jejich výšky, což mohlo způsobit zpomalení růstu. Plevel bylo později nutno odstranit 

ručně a to celkem dvakrát, viz Tabulka č. 5: Harmonogram prací polního pokusu. 

Při analýzách půd bylo zjištěno větší množství železa a hliníku v substrátu u obou 

ploch. Výskyt těchto prvků v běžných půdách je zcela normální. Koncentrace je závislá 

především na matečné hornině, která tvoří základ při procesu pedogeneze. Ovšem při 

zvýšených koncentracích a při okyselení půdního substrátu může docházet k nadměrné 

mobilizaci těchto prvků, které mohou působit inhibičně pro příjem ostatních živin např. 

dusíku [54], v extrémních případech i toxickým projevům na rostlinách. Na zájmových 

plochách byl určen půdní typ luvizem oglejená. Tyto půdy mají původ ve sprašových 

horninách, které jsou velmi chudé na karbonáty. Pudní reakce těchto substrátu je mírně 

kyselá s hodnotami pH od 5,6 do 6,5. Tento půdní typ je středně náchylný k acidifikaci 

[41]. Hodnoty pH půd na pokusných pozemcích se pohybovaly v oblasti mírně kyselé až 

neutrální (6,2 – 6,8). Bezprostřední ohrožení acidifikací s následnou mobilizací některých 

kovů tedy prozatím nehrozí. Mobilizaci kovů z půdy je tedy možno předcházet úpravou 

pH, např. vápněním. 

Rozdíly distribuce prvků v biomase kukuřic z obou ploch se výrazně od sebe 

nelišily. Mírně zvýšená koncentrace byla pouze u draslíku a to v kořenu, na referenční 

ploše viz Graf č. 4., za což zřejmě může charakter použitého konvenčního hnojiva, které 

bylo typu NPK. Přestože na plochu hnojenou separátem bylo dle výpočtů dodáno potřebné 
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množství dusíku (celkového), výšky kukuřic z této plochy nedosáhly rozměrů, které byly 

naměřeny na ploše referenční. Hlavním důvodem mohl být poměr jednotlivých forem 

dusíku (minerálního a organického) v sušině a také vliv již zmíněného okrajového efektu. 

Organický dusík je rostlinám nepřístupný, nejdříve musí projít procesem mineralizace, 

teprve poté jej rostlina může využít.  

Z hlediska distribuce prvků v jednotlivých rostlinných částech měly referenční 

rostliny v kořenech více dusíku, fosforu, draslíku, vápníku, hořčíku, manganu. U 

referenční plochy bylo více dusičnanového dusíku v půdě než u plochy hnojené separátem. 

Zvýšené koncentrace prvků v kořenech mohou vypovídat u referenční plochy o vyšších 

koncentracích živin v půdě. 

I když se výrazně hnojivé účinky separátu neprojevily, bylo by možno tento 

organický materiál aplikovat na půdu za účelem zlepšení jejich fyzikálních vlastností. 

Zvláště pokud by se jednalo o těžké, jílovité půdy, bylo by možno zapracováním separátu 

zlepšit jejich provzdušnění [20]. Rovněž s dodávkou separátu na zájmovou plochu bylo 

dosaženo mírného vzrůstu pH oproti referenční ploše hnojené konvenčním hnojivem, kde 

došlo k poklesu pH. Přirozenou alkalitu separátu považuji za důležitou vlastnost, jelikož 

dodáním na půdu dochází ke zvýšení pH a tím potencionálně dochází k vyloučení 

acidifikace a možné mobilizace některých kovů.  

9.2  Laboratorní pokus 

Laboratorní pokus byl založen pouze pro doplnění pokusu polního. U kukuřic, které 

byly hnojeny digestátem došlo v průběhu pokusu k úhynu 50 % jedinců. Nelze 

jednoznačně určit, čím by mohla být vysoká mortalita způsobena, zda a jakou roli zde hrála 

aplikace samotného digestátu. Určitý podíl mohl hrát vliv ročního období, zejména 

nepříznivá fotoperioda a teplota okolí. Pokud by byl pokus realizován v průběhu jarních a 

letních měsíců, je teoreticky možné dosažení lepších výsledků (výšek a vah biomasy), než 

tomu bylo v tomto případě, kdy byly kukuřice pěstovány od listopadu do dubna, tedy 

v průběhu zimního období.  

Dalším rušivým vlivem, který se projevil zkroucením, vadnutím a zasycháním listů, 

bylo napadení rostlin škůdci. Jednalo se o smutnice, jejichž larvy se živí mladými kořínky 

a mšice které vysávají rostlinné šťávy a mohou být přenašeči rostlinných chorob. 
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Díky nízkým hodnotám pH v substrátu (3,92 - 4,8) došlo zřejmě ke zvýšené 

mobilizaci hliníku do nadzemních částí rostlin. Obsah hliníku v půdě činil u nádob S1-S5 

5700 mg/kg v sušině, a v nadzemních částech rostlin 133 mg/kg v sušině. Oproti polnímu 

pokusu, kde byla hodnota pH 6,17, obsah hliníku v půdě 18 700 mg/kg v sušině a 

v nadzemní části 70,5 mg/kg v sušině. Ostatní koncentrace živin se mezi vzorky S1-S5 a 

R1-R5 výrazně nelišili. 

Pokud by měl být podobný pokus v budoucnu opakován, měl by být realizován 

s větším počtem rostlin. Jedině tak by mohlo být dosaženo reprezentativních a statisticky 

významných výsledků. Rovněž je doporučena sterilizace substrátu, čímž by se mělo omezit 

riziko napadení rostlin škůdci a plísněmi. 
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10 Závěr 

Hlavními cíli mé diplomové práce bylo shrnout základní problematiku anaerobní 

digesce a produkce digestátu, charakterizovat pevnou složku digestátu tzv. separát a 

v praktické části diplomové práce ověřit jeho možnosti využití jako hnojiva pro vybranou 

zemědělskou plodinu. Zpracovat a vyhodnotit zjištěné výsledky a na základě dalších 

informací zhodnotit potenciál hnojivých účinků separátu vůči konvenčnímu hnojivu. 

V rámci praktické části této diplomové práce byl pravidelně odebírán digestát ze 

skladu digestátu na bioplynové stanici Farma Stonava, poté byl odstřeďován v laboratoři 

na tekutou složku – fugát a pevnou složku separát. Separát byl v pravidelných intervalech 

aplikován na zájmovou zemědělskou plodinu – kukuřici. Ke konci polního byly změřeny 

výšky rostlin a velikosti jejich klasů. Vzorky byly ze dvou ploch, z nichž jedna byla 

hnojená právě separátem a druhá průmyslovým hnojivem. Rovněž byly provedeny analýzy 

půd a biomasy v akreditované laboratoři. Zjištěné výsledky byly mezi sebou porovnány. 

K problematice digestátu se vztahuje celá řada legislativních předpisů národní i 

Evropské legislativy. Aby mohl být využit jako hnojivo, musel být registrován, což může 

být v dnešní době velmi složitým a zdlouhavým procesem. V současnosti je převážné 

digestát využit původci, kteří jej aplikují na své pozemky. Problémem je jeho tekutá forma, 

díky níž může docházet při aplikaci na půdy ke kontaminaci povrchových vod dusíkatými 

látkami. Z tohoto důvodu by z hlediska nakládání s digestátem v BPS bylo možným 

řešením umístění odstředivky u vývodu z fermentoru, čímž by došlo k rozdělení digestátu 

na fugát a separát. Fugát by mohl být odváděn v menším množství na místní ČOV a 

separát by byl zapracováván do zemědělské půdy, čímž by se do půdy dostaly potřebné 

živiny a celkově by došlo ke zlepšení její fyzikálních vlastností. Pokud by bylo využito 

teplo vzniklé v kogenerační jednotce, bylo by možno separát sušit. Z vysušeného separátu 

by byl vyroben granulát, který by se používal k dodávce organické hmoty do půdy či jako 

podestýlky pro zemědělská zvířata. V minulosti proběhly úspěšné pokusy využití separátu 

jako alternativního paliva Dalším možným využitím separátu je jeho kompostování 

s následným využitím jako hnojiva. 

Na základě měření a výsledků z laboratoře jsem srovnal hnojivé účinky separátu 

vůči minerálnímu hnojivu. Dospěl jsem k závěru, že velká část živin, které jsou potřebné 
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pro dobrý růst fytomasy, se přirozeně v separátu, který obsahuje zbytky rostlinných zbytků 

a organických látek, vyskytuje. Zejména se jedná o draslík a fosfor v přístupných formách. 

Rovněž obsahuje separát velké množství dusíku. Ten se zde vyskytuje ve formě minerální i 

organické. Problémem je právě jeho značný výskyt v organické formě, která není okamžitě 

přístupná rostlinám. Aby se organický dusík stal přístupným, musí nejprve projít procesem 

mineralizace. Dalším problémem je možnost úniku dusíku v plynné formě. Dusík, který se 

v separátu a následně v půdě vyskytuje v dusičnanové formě, se přirozeným procesem 

denitrifikace rozkládá na plynný dusík, který následně uniká volně do ovzduší. Nezáleží 

tedy jen na obsahu živin, ale také na jejich formě, ve které se vyskytují. I když separát 

můžeme do jisté míry považovat za hnojivo, určitě v současné době nemůže plně 

nahrazovat dodávky hnojiv průmyslových. 
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Příloha č. 2 - Protokoly analýz – laboratorní pokus 
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Příloha č.3 - Procentuální zastoupení prvků v jednotlivých částech rostliny 

 

Graf 1 Distribuce dusíku v jednotlivých částech rostliny 

 

 

Graf 2 Distribuce fosforu v jednotlivých částech rostliny 

 

 

Graf 3 Distribuce draslíku v jednotlivých částech rostliny 
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Graf 4 Distribuce hořčíku v jednotlivých částech rostliny 

 

 

Graf 5 Distribuce manganu v jednotlivých částech rostliny 

 

 

Graf 6 Distribuce mědi v jednotlivých částech rostliny 
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Graf 7 Distribuce vápníku v jednotlivých částech rostliny 

 

 

Graf 8 Distribuce zinku v jednotlivých částech rostliny 

 

 

Graf 9 Distribuce železa v jednotlivých částech rostliny 



Adam Hlaváč: Možnosti vyžití separátu jako alternativního hnojiva 

2015 89 

 

 

Graf 10 Distribuce hliníku v jednotlivých částech rostliny 

 

 

Graf 11 Distribuce olova v jednotlivých částech rostliny 


