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Anotace 

Předkládaná diplomová práce řeší problematiku využití fugátu - kapalné frakce digestátu, 

který je jedním z produktů bioplynové stanice, jako alternativního hnojiva pro zemědělské 

účely. Teoretická část podává informace o procesu anaerobní fermentace, probíhající 

v bioplynových stanicích, výstupních produktech z tohoto procesu a možnostech jejich 

využití. Podrobněji se zaměřuje na fugát, jeho vlastnosti, legislativní požadavky a možná 

omezení při jeho použití jako hnojiva. V praktické části je hodnocena vhodnost použití 

fugátu jako alternativního hnojiva na základě polního a laboratorního pokusu pěstování 

kukuřice seté (hybrid Kws Agro Vitallo). Fugát, který byl při pokusech využíván, byl 

získán odstředěním digestátu ze zemědělské bioplynové stanice Farma Stonava, která jako 

vstupní suroviny používá vepřovou kejdu a kukuřičnou siláž. V rámci praktické části jsou 

prezentovány výsledky polního a laboratorního pokusu zahrnující analýzy půd a rostlinné 

biomasy a následné porovnání hnojivých účinků fugátu s průmyslovými hnojivy.  

 

Klíčová slova: fugát, digestát, fermentační zbytek, anaerobní fermentace, bioplynová 

stanice, alternativní hnojivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Summary 

The presented diploma thesis deals with the issues of digestate liquor utilization – a liquid 

fraction of digestate, which is, as one of the products of biogas plant, used as an alternative 

fertilizer for agricultural purposes. Theoretical part provides information about the process 

of anaerobic fermentation occurring in biogas plants, discuss the process’ output products 

and the possibilities of their use. Predominantly it focuses on digestate liquor, its features, 

legislative requirements a possible restrictions of its use as a fertilizer. Practical part 

evaluates liquor’s suitability as an alternative fertilizer. The evaluation is based on field 

and laboratory experiments on maize cultivation (hybrid KWS Agro Vitallo). The digestate 

liquor used in experiments was obtained by centrifuging the digestate from biogas plant 

Farma Stonava, which use pig manure and corn silage as input raw materials. Results of 

field and laboratory experiments, including analyses of soils and phytomass and 

subsequent comparison of liquor’s fertilizing effects with the effects of artificial fertilizers 

are comprised in practical part as well. 

 

Keywords: digestate liquor, digestate, fermentation rest, anaerobic fermentation, biogas 

plant, alternative fertilizer 
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1 Úvod a cíle práce 

Půda je dnes, stejně jako v minulosti, hlavním zdrojem obživy. Neustálým využíváním 

půdy však dochází k jejímu vyčerpání. Rostlinám je tak dodáváno pouze malé množství 

živin a není tak možné zajistit zvýšení nebo stabilizaci výnosů bez jejich doplňování. Dnes 

není pochyb o tom, že výnosové parametry pěstovaných rostlin jsou ovlivňovány výživou 

[1].  

V posledních letech výrazně stoupá zájem o proces anaerobní fermentace, která 

představuje perspektivní způsob likvidace či hygienizace biologicky rozložitelných odpadů 

ze zemědělské výroby a dalších odvětví za vzniku alternativního zdroje energie – bioplynu 

a také tzv. fermentačního zbytku – digestátu. S rostoucím počtem bioplynových stanic 

vzniká otázka, jak efektivně zhodnotit produkty anaerobní fermentace – digestát, 

respektive fugát (kapalnou frakci), které si s sebou po ukončení anaerobní fermentace 

odnášejí významné množství organických látek. Pro výhodné vlastnosti a obsah 

minerálních živin se už nyní na digestát a fugát  nepohlíží pouze jako na fermentační 

zbytek a odpadní produkt procesu anaerobní fermentace, ale zvažuje se možnost jeho 

využití jako alternativního hnojiva [2].  

Budeme – li o fugátu uvažovat jako o možném hnojivu, vyvstávají zde otázky, jaké jsou 

jeho hnojivé schopnosti v porovnání s ostatními hnojivy či zda nemůže docházet ke 

kontaminaci půdy rizikovými prvky, čímž i ke kumulaci rizikových prvků v biomase 

pěstovaných plodin. 

Cílem diplomové práce je podání uceleného přehledu problematiky fugátu z bioplynových 

stanic, dále pak zhodnocení vhodnosti jeho použití jako alternativního hnojiva na základě 

chemických analýz, porovnání hnojivého účinku fugátu ve srovnání s průmyslovými 

hnojivy v rámci polního a laboratorního pokusu, a následné zpracování a vyhodnocení 

získaných dat.  
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2 Bioplynové stanice 

Bioplynová stanice (BPS) je definována jako technické zařízení, v němž dochází 

k rozkladu organických látek procesem anaerobní fermentace, který probíhá v uzavřených 

nádržích (fermentorech) bez přístupu kyslíku. Dochází zde ke vzniku bioplynu, jenž je 

jímán a spalován v kogenerační jednotce a dochází k výrobě elektrické energie a tepla [3, 

4]. 

2.1 Rozdělení bioplynových stanic dle vstupních surovin 

Bioplynové stanice se nejčastěji dělí dle zpracovávaných vstupních surovin, a to na stanice 

[5]: 

 zemědělské 

 čistírenské 

 ostatní 

Zemědělské bioplynové stanice  

Jako zemědělské BPS jsou označovány takové stanice, které zpracovávají materiály 

rostlinného charakteru a statkových hnojiv. V těchto stanicích jsou zpracovávány 

následující suroviny [5]: 

Živočišné suroviny: „Kejda prasat, hnůj prasat se stelivem, kejda skotu, hnůj skotu se 

stelivem, hnůj a stelivo z chovu koní, koz, králíků, drůbeží exkrementy, včetně steliva 

apod.“ [5]. 

Rostlinné suroviny: „Sláma všech typů obilovin i olejnin, plevy a odpad z čištění obilovin, 

bramborová nať i slupky z brambor, řepná nať z krmné i cukrové řepy, kukuřičná sláma i 

jádro kukuřice, travní biomasa nebo seno (senáže), nezkrmitelné rostlinné materiály 

(siláže, obiloviny, kukuřice)“ [5]. 
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Pěstovaná biomasa: „Obiloviny v mléčné zralosti (celé rostliny) čerstvé i silážované, 

kukuřice ve voskové zralosti (celé rostliny) čerstvá i silážovaná, kukuřice vyzrálá (celé 

rostliny), „prutová“ biomasa (štěpky anebo řezanka z listnatých dřevin z 

rychloobrátkových kultur anebo z průklestů)“ [5]. 

Čistírenské bioplynové stanice 

Označení čistírenské BPS nesou takové stanice, které zpracovávají pouze kaly z čistíren 

odpadních vod. Tyto stanice jsou nedílnou součástí čistírny odpadních vod a technologie 

anaerobní fermentace je využívána za účelem anaerobní stabilizace kalu, který na 

čistírnách odpadních vod vzniká. Do těchto zařízení nevstupují jiné materiály než kaly z 

ČOV, žump, septiků a odpadní voda. V případě, že jsou do těchto nádrží na anaerobní 

fermentaci přidávány jiné odpady, jedná se o tzv. ostatní bioplynovou stanici [5]. 

Ostatní bioplynové stanice 

BPS, které využívají ostatní vstupy, mohou zpracovávat bioodpady, které jsou uvedeny 

v příloze č. 2 metodického pokynu MŽP. Pokud BPS zpracovávají vedlejší živočišné 

produkty (VŽP), spadají pod Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1774/2002 a 

musí plnit podmínky v něm stanovené, jako je např. hygienizace suroviny/odpadů 

(pasterizace, vysokoteplotní hygienizace) [5]. 

 

Mezi nejčastěji používané vstupní suroviny BPS patří [6]: 

 Živočišné produkty - kejda, hnůj, chlévská mrva, podestýlka. 

 Rostlinná biomasa - siláže, senáže, vybrané druhy energetických rostlin.  

 Odpady ze zpracovatelského a potravinářského průmyslu (jatka, mlékárny, 

cukrovary, lihovary). 

 Komunální a domovní odpady (BRKO, BRO). 

 Speciální odpady (bioodpady z chemické výroby, masokostní moučka). 

 Kaly z ČOV. 
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2.2 Technické řešení bioplynové stanice 

Technické řešení bioplynových stanic se liší především dle vlastností zpracovávaných 

vstupních materiálů. Reaktory tak lze dělit na ty, jež zpracovávají rozpuštěný substrát 

(odpadní voda), substrát v suspenzi s obsahem sušiny od 10 do 12 % (kejda, kaly z ČOV) a 

reaktory pro zpracovávání tuhých substrátů s obsahem sušiny od 10 do 50 %. Dle způsobu 

dávkování vstupních surovin lze rozlišovat technologii diskontinuální (cyklické s 

přerušovaným provozem), kdy je doba pracovního cyklu shodná s dobou zdržení ve 

fermentoru. Dále se jedná o technologii semikontinuální, kdy je doba mezi jednotlivými 

dávkami kratší, než doba zdržení substrátu ve fermentoru. Pro zpracovávání organického 

materiálu s malým obsahem sušiny se využívá technologie kontinuální. Většina 

reaktorových systémů je tvořen skupinou reaktoru a separační části, kde je prováděno 

oddělení pevných částic od vodného zbytku nejčastěji prostřednictvím odstředivky, 

pásového či šnekového lisu [3, 6, 7]. 

Technologická linka může mít dle druhu a úpravy vstupního substrátu mnoho variant. 

Nádrže lze dle vlastností zpracovávaného substrátu vybavit zařízením na jeho úpravu, tzn. 

separaci příměsí, ředění, zahušťování, inokulaci, homogenizaci, předehřívání apod. 

Reaktory je možné dle konstrukce dělit na jednoduché či kombinované, pak se také 

technologické linky mohou skládat z jednoho či více reaktorů, které jsou sériově nebo 

paralelně řazeny. Tzv. bioplynová koncovka je souborem technologických zařízení, jež 

zahrnují potrubí pro přepravu bioplynu, dále soubor bezpečnostních zařízení k zabránění 

požáru a výbuchu, dmychadla, plynojemy, regulační a kontrolní prvky a dále zařízení pro 

úpravu a čištění vzniklého bioplynu. Tzv. kalová koncovka pak představuje soubor 

čerpadel, skladů, separačních zařízení apod. Při technologii výroby bioplynu z tekutých 

materiálů jsou nejčastěji využívány válcové fermentory. Jedním z typů míchání 

bioplynových reaktorů může být míchání mechanické, kdy se jedná o různé druhy 

míchadel, turbin, vrtulových míchadel a čerpadel. Dalším typem může být pneumatické 

míchání tzn. míchání recirkulací plynu. Co se týče vytápění fermentorů, to může být 

prováděno prostřednictvím vytápění teplou vodou či párou a otopnými tělesy uvnitř či vně 

nádrže nebo prostřednictvím přímého injektování vodní páry do nádrže nebo proudu 
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recirkulovaného kalu. Dalším způsobem je využívání ponořených plynových hořáků. 

Jednotlivé způsoby vytápění a míchání bývají v praxi kombinovány [3, 6, 7].  

Obecné schéma bioplynové stanice je uvedeno v následujícím obrázku (Obrázek 1). 

 

 

 

Obrázek 1: Obecné schéma bioplynové stanice [7] 

 

2.3 Bioplynová stanice Farma Stonava 

BPS Stonava je zemědělskou bioplynovou stanicí, která byla zprovozněna v lednu roku 

2009. Jako vstupní suroviny využívá vepřovou kejdu, která je získávána z provozu 

velkochovu prasat farmy, kukuřičnou siláž a kukuřičné zrno (veškerá kukuřice je 

pěstována na okolních pozemcích farmy) [8]. 

Jak již bylo zmíněno výše, jednou ze vstupních surovin této stanice je vepřová kejda, jež je 

dopravována pomocí systému jímek a čerpadel do tzv. krmného systému. Tím je podzemní 

jímka o objemu 300 m
3
, jenž je vybavena vytápěním, krmným čerpadlem a dvěma 
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vrtulovými míchadly, pomocí kterých je zabezpečena homogenizace vstupních surovin. 

Zařízení je schopné dávkovat hmotu o sušině maximálně 13 %. Kukuřičná siláž je 

uskladněna v zrekonstruovaných silážních jamách, tzv. záměsová voda je do systému 

přidávána z důvodu snížení sušiny na již zmíněných 13 %. Bioplynová stanice využívá tři 

ocelové zateplené fermentory s dvoumembránovými plynojemy, míchání je zajištěno 

čtyřmi rychloběžnými motorovými míchadly. První dva fermentory slouží k prvnímu 

stupni fermentace, třetí jako dohnívací nádrž. Kogenerační jednotka o výkonu 537 kW/h je 

umístěna v izolovaném boxu z důvodu hlučnosti [8].  

Shrnutí technických parametrů BPS Farmy Stonava znázorňuje Tabulka 1. 

 

Tabulka 1: Technické parametry BPS Stonava [8] 

Vstupy Silážní kukuřice 16t 

 Kukuřičné zrno 4t 

 Kejda 35t 

 Záměsová voda 25t 

Vstupní sušina 10 – 12% 

Doba zdržení 65 dnů 

Zatížení organickou 

hmotou 
2,6 kg/m

3
/den 

Zásoba plynu 900 m
3
 

Provozní teplota F1 … 42,2°C 

 F3 … 45,5°C 

 

3 Anaerobní fermentace 

Anaerobní fermentace organických materiálů je souborem mikrobiálních procesů, při nichž 

směsná kultura mikroorganismů postupně rozkládá organickou hmotu bez přístupu 

vzduchu za vzniku bioplynu. 90 % energie z původní biomasy je transformována do 

bioplynu, 5 - 7 % je spotřebováno na růst mikroorganismů a zbývajících 3 - 5 % energie se 

ztrácí ve formě reakčního tepla [9, 10, 11]. 
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3.1 Fáze anaerobní fermentace 

Anaerobní fermentace je biochemickým procesem, který se skládá z několika dílčích, na 

sebe navazujících fyzikálních, fyzikálně – chemických a biologických pochodů (viz 

Obrázek 2). Produkt jedné skupiny mikroorganismů se stává potravou pro další skupiny, a 

proto může nedostatečná aktivita jedné skupiny porušit dynamickou rovnováhu celého 

systému [12]. 

Hydrolýza 

Prvním stádiem rozkladu je hydrolýza. V tomto stádiu jsou rozkládány makromolekulární 

rozpuštěné i nerozpuštěné organické látky, jakými jsou polysacharidy, proteiny a lipidy, na 

nízkomolekulární látky rozpustné ve vodě pomocí extracelulárních hydrolytických 

enzymů, které jsou produkovány fermentačními bakteriemi. Tyto nízkomolekulární látky 

jsou (na rozdíl od předchozích) schopny transportu dovnitř buňky, kde poté pokračuje 

jejich rozklad [11,12]. 

Acidogeneze  

Produkty hydrolýzy jsou pak během druhé fáze rozkládány na jednodušší organické látky, 

kterými jsou těkavé organické kyseliny, alkoholy, oxid uhličitý a vodík. Při nízkém 

parciálním tlaku je tvořena kyselina octová, vodík a oxid uhličitý, při vyšším parciálním 

tlaku jsou produkovány vyšší organické kyseliny, kyselina mléčná, valerová, etanol apod. 

Hydrolýzu i acidogenezi zajišťují velmi pestré a početné kultury, které příslušejí k čeledím 

Streptococcaceae a Enterobacteriaceae a k rodům Clostridium, Lactobacillus, 

Bifidobacterium, Eubacterium a dalším [11, 12, 13]. 

Acetogeneze 

Při procesu acetogeneze probíhá oxidace vyšších organických kyselin, kyseliny mléčné, 

valerové a dalších na vodík, oxid uhličitý a kyselinu octovou. Velmi důležitou mikrobiální 

strukturou jsou zde tzv. syntrofní acetogenní bakterie, které produkují vodík. Je pro ně 

nezbytná velmi těsná součinnost s dalšími skupinami mikroorganismů (methanogeny, 
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sulfát redukující bakterie), které následně spotřebovávají jimi vytvořený vodík. Přebytek 

vodíku v systému totiž může inhibovat činnost acetogenních mikroorganismů, a tím i 

produkci methanogenních substrátů v systému. V této fázi se lze setkat s bakteriemi 

Syntrophobacter wollinii (rozkládá kyselinu propionovou na kyselinu octovou, vodík a 

oxid uhličitý), Sytrophomonas wolfei (štěpí delší alifatické kyseliny na kyselinu octovou a 

vodík nebo kyselinu propionovou, octovou a vodík). Syntrofní  mikroorganismy pracují 

v těsných společenstvech s methanogeny [11, 12, 13].  

Methanogeneze 

V posledním stádiu dochází k tvorbě methanu pomocí methanogenních mikroorganismů. 

V této fázi rozkládají methanogenní bakterie již jednoduché látky na methan a oxid 

uhličitý. Tyto organismy jsou nejdůležitější trofickou skupinou, která má velmi specifické 

požadavky na životní podmínky, substrát a často se stávají limitujícím faktorem anaerobní 

fermentace. Methanogenní autotrofní bakterie rozkládají především kyselinu octovou na 

methan a oxid uhličitý, hydrogenotrofní bakterie produkují methan z vodíku a oxidu 

uhličitého, tzv. obojetné bakterie provádějí obojí [11, 12, 13, 3]. 

 

 

Obrázek 2: Schéma anaerobní fermentace [13] 
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Mikroorganismy, které se účastní anaerobní fermentace lze tedy podle jejich funkčního 

zařazení rozdělit do tří základních funkčních skupin [13]:   

Hydrolyzační a fermantační organismy způsobují hydrolýzu a acidogenezi, tzn., 

rozkládají polymery na monomery převážně za vzniku kyseliny octové, H2 a CO2. Za 

určitých podmínek vznikají také další kyseliny jako kyselina propionová, máselná či 

alkoholy. Do druhé skupiny jsou řazeny tzv. obligátní acetogenní bakterie, které 

fermentují výše jmenované kyseliny na kyselinu octovou a vodík. Třetí skupina je tvořena 

methanogenními bakteriemi. Hydrogenotrofní bakterie produkují methan z H2 a CO2, 

bakterie, produkující methan z kyseliny octové, jsou pak nazývány bakteriemi autotrofními 

[13]. 

3.2 Faktory ovlivňující anaerobní fermentaci 

Pro optimalizaci procesu anaerobní fermentace je důležité přizpůsobit surovinovou skladbu 

substrátu tak, aby byly dodrženy základní podmínky jako vysoký podíl biologicky 

rozložitelných látek, malý obsah anorganického podílu (popelovin) a optimální obsah 

sušiny, který bývá při zpracování pevných odpadů odhadován na 22 – 25 %, v případě 

tekutých odpadů pak na 8 – 14 % [12, 14]. 

Mezi významné faktory, kterými je ovlivňován či limitován proces anaerobní fermentace, 

dále patří: 

Hodnota pH  

Hodnota pH je velmi důležitým faktorem průběhu anaerobní digesce a je nejlepším 

indikátorem stability procesu. Jednotlivé fáze anaerobní fermentace vyžadují různé 

optimální hodnoty pH. Na změny pH jsou velmi citlivé především methanogenní bakterie, 

prostředí s nižší hodnotou pH působí na tyto bakterie inhibičně, a tím dochází 

k negativnímu ovlivnění produkce bioplynu. Jako limitní pro přežití methanogenních 

archea bývá označována hodnota pH 5. Pokles pod tuto hodnotu nastává v případě, kdy je 

produkce mastných kyselin produkovaných acidogenními organismy vyšší, než jejich 
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spotřeba v autogenní a methanogenní fázi. Tento stav může být způsoben například 

přetížením procesu či působením různých inhibitorů jako jsou antibiotika, dezinfekční 

prostředky apod. Naopak nadměrný nárůst methanogenních bakterií může vést k vyšší 

koncentraci amoniaku, a tím zvýšení pH na 8, což může mít naopak negativní dopad na 

acidogenezi. Jako optimální se považuje pH v rozmezí 6,5 – 7,5. Tato hodnota vždy závisí 

na zpracovávaném materiálu a použité technologii. Pro udržení konstantní hodnoty pH je 

důležité upravit vztah mezi koncentrací těkavých mastných kyselin a hydrogenuhličitanů 

[7, 15, 16, 17]. 

Poměr C:N 

Uhlík a dusík patří mezi základní živiny anaerobních mikroorganismů. Jejich poměr by se 

měl optimálně pohybovat v rozmezí 25-30:1, jelikož významně ovlivňuje růst a činnost 

mikroorganismů. Jako nejlepší řešení se jeví kofermentace různých vstupních materiálů, 

kdy je možné smíchat vstupní suroviny s různými obsahy uhlíku a dusíku za účelem 

dosažení požadovaného poměru C:N [7, 15, 17]. 

Teplota procesu  

Teplota je dalším z významných faktorů AD, jelikož má přímý vliv na různé kmeny 

bakterií (viz Obrázek 3). Mikroorganismy lze dělit do různých skupin v závislosti na 

teplotě, která je pro ně nejpříznivější. V zásadě se jedná o následující teplotní režimy: 

psychrofilní 15 – 20°C, mezofilní 30 – 45°C, termofilní 50 - 60°C. V bioplynových 

stanicích se nejčastěji využívá režim mezofilní, v menší míře pak režimy termofilní či 

kombinované. Jelikož jsou methanogenní bakterie citlivé na prudké výkyvy teplot, je nutné 

teplotu přísně dodržovat [7, 15, 17]. 
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Obrázek 3: Rychlost růstu mikroorganismů v různých teplotních režimech [7] 

Přítomnost nutrientů 

Ethanové bakterie potřebují pro stavbu svých buněk rozpustné dusíkaté sloučeniny, 

minerální látky a stopové prvky ve správném poměru. Jako optimální bývá uváděn poměr 

CHSK:N:P jako 300:6:7:1. Důležitým faktorem je také obsah dalších prvků (Na, K, Ca, Se, 

Ni, Co, Mo), které mohou zvyšovat methanogenní aktivitu. Mnoha autory byla potvrzena 

potřeba železa, niklu, kobaltu, molybdenu, selenu a wolframu pro různé methanogenní 

archea. Dále byly potvrzeny účinky stopových prvků: Fe, Ni, Co, Zn, Mo a Cu na zlepšení 

průběhu anaerobní fermentace různých typů odpadů z průmyslových výrob [7, 16]. 

Přítomnost inhibujících látek  

Za zásadní inhibitory v procesu anaerobní fermentace bývají považovány amoniak, mastné 

kyseliny, sulfidy, těžké kovy, dezinfekční přípravky, antibiotika, insekticidy a herbicidy. 

Inhibice procesu je závislá především na koncentraci inhibitoru, složení vstupních surovin 

a na adaptaci mikroorganismů na daný inhibitor [7, 15, 16]. 
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Tabulka 2: Optimální parametry substrátů vstupujících do AD [7 – upraveno autorem] 

podíl organické hmoty (% sušiny) sušina (%) poměr C:N pH 

> 60 8 - 25 20 - 30 : 1 6,5 - 7,5 

3.3 Produkty anaerobní fermentace 

Produktem anaerobní fermentace je bioplyn (tzn. především plyny CH4, CO2, H2, N2, H2S) 

a digestát, tzn. fermentační zbytek, obsahující biomasu mikroorganismů a také nerozložený 

zbytek zpracovávané suroviny [13]. 

3.3.1 Bioplyn 

Bioplyn je směsí plynů: CH4, CO2, H2, N2, H2S, NH3. Hlavními složkami jsou methan (40 

– 85 %) a oxid uhličitý (14 – 55 %). Poměrné zastoupení jednotlivých složek v bioplynu je 

znázorněno v Tabulka 3. Složení bioplynu závisí na druhu rozkládané suroviny a vedení 

procesu anaerobní fermentace (především na teplotě a pH). Mezi způsoby energetického 

využití bioplynu patří přímé spalování, výroba elektrické energie, dále pak pohon 

spalovacích motorů nebo turbín pro získání energie mechanické nebo využití bioplynu 

v palivových článcích. Poslední možností, která je v dnešní době využívána především v 

zahraničí, je zušlechtění bioplynu na čistý methan (biomethan), čehož je docíleno 

odstraněním CO2 z bioplynu [13, 4, 18]. 

Tabulka 3: Složení bioplynu [4] 

Složka Podíl objemu (%) 

Methan (CH4) 40 - 80 

Oxid uhličitý (CO2) 14 - 55 

Dusík (N2) 0 - 20 

Kyslík (O2) 0 - 2 

Vodík (H2) 0 - 1 

Amoniak (NH3) 0 - 1 

Sulfan (H2S) 0 - 2 
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3.3.2 Fermentační zbytek – digestát, fugát, separát 

Sekundárním výstupním produktem z procesu anaerobní fermentace je fermentační zbytek, 

tzv. digestát. Digestát z každé bioplynové stanice je jedinečný, jeho složení je ovlivněno 

řadou faktorů, a to především druhem zpracovávaných vstupních materiálů a způsobem 

jejich předúpravy, procesními podmínkami (provozní teplota ve fermentorech, doba 

zdržení, obsah sušiny) a způsobem a dobou skladování [19, 20]. 

Pro digestát bývá typický poměrně vysoký obsah celkového dusíku, který se průměrně 

pohybuje od 0,2 až po 1 % ve hmotě. Hodnota pH se u digestátu pohybuje nejčastěji 

v rozmezí 7 - 8, obsah sušiny od 2 – 13 %. Obsah snadno rozložitelných organických látek 

závisí především na technickém řešení bioplynové stanice. Obecně platí, že čím je doba 

zdržení substrátu v BPS delší, tím méně snadno rozložitelných látek se bude nacházet ve 

výsledném fermentačním zbytku [7, 21].  

Kvalitní digestát, který je možno využít jako hnojivo by měl projevovat pouze malé znaky 

zápachu, v ideálním případě by nezapáchal vůbec, čehož může být dosaženo vhodnou 

skladbou vstupních surovin a dostatečnou dobou jejich zdržení ve fermentoru při 

mezofilních či termofilních teplotních režimech. Fermentační zbytek s obsahem sušiny 

větší než 2 % je označován za vhodný prostředek pro udržení půdní úrodnosti a 

zabezpečení výživy rostlin. Stejně tak i jednotlivé separované složky (fugát, separát) jsou 

označovány za vhodné prostředky k zlehčení a provzdušnění půdy, vhodné jsou tedy 

zejména pro použití na těžkých půdách. Zlepšený přístup vzduchu ke kořenům a zlepšení 

hydrolimitů pak může představovat větší výnosový efekt u pěstovaných plodin [7, 22, 23, 

24].  

Používání digestátu jako hnojiva je limitováno především hygienickými požadavky, 

přítomností rizikových prvků a salinitou. U řady fermentačních zbytků byly zjištěny vyšší 

koncentrace Cu a Zn, které neodpovídaly legislativním požadavkům [25].  

Výsledný hnojivý efekt digestátu je dle některých výzkumů srovnatelný s používáním 

minerálních hnojiv či dokonce efektivnější [26, 27].  
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Zfermentovaný substrát může mít, v porovnání s přímou aplikací surového materiálu jako 

například vepřové kejdy, řadu výhod. Zfermentovaný substrát je biologicky stabilizovaný a 

homogenizovaný, dochází ke zvýšení využitelnosti živin a snížení jejich vyplavitelnosti, 

dochází také ke snížení obsahu patogenů, semen plevelů a také ke snížení zápachu. [12, 

28]. 

 

Pro rozdělení digestátu existuje řada různých hledisek, nejčastěji bývají uváděna rozdělení 

dle následujících parametrů [7, 21]:  

 dle vstupních surovin 

 dle obsahu sušiny 

 dle možnosti využití 

 

Je - li digestát mechanickou separací (odstředěním, lisováním) oddělen, vzniká: 

 pevná frakce – tzv. separát  

 kapalná frakce – tzv. fugát 

 

Obrázek 4: Separované složky digestátu (Bártková) 
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Digestát, fugát i separát je možné aplikovat jakožto hnojivo přímo na zemědělskou půdu 

nebo je možné z digestátu a výše jmenovaných separovaných složek vyrábět 

v kompostárnách obohacený kompost, který může být využit buď přímo jako organické 

hnojivo, nebo dále zpracován pro výrobu různých substrátů. Dále může být digestát využit 

jako rekultivační materiál mimo lesní a zemědělskou půdu, což lze pouze v případě, 

nebude – li obsahovat nadlimitní obsah rizikových prvků. V opačném případě se musí 

likvidovat jako odpad a je nutné dále postupovat podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech 

ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcích předpisů. Další alternativou použití 

digestátu je separace a usušení pevného podílu (separátu) a jeho využití pro výrobu tuhých 

alternativních paliv [7, 21, 30]. 

Je – li z digestátu separována pevná složka, avšak kapalná frakce není dále zpracována 

jako hnojivo a aplikována na zemědělskou půdu za účelem hnojení, je možné ji zpracovat 

jako odpadní vodu na čistírně odpadních vod. Výsledný způsob nakládání s digestátem je 

ovlivněn především jeho výslednou kvalitou a vlastnostmi [7, 21].  

Způsoby, jakými lze nakládat s fermentačním zbytkem, jsou shrnuty v následujícím 

schématu (Obrázek 5). 
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Obrázek 5: Způsoby nakládání s fermentačním zbytkem [7] 

 

4 Fugát jako alternativní hnojivo 

Následující kapitoly jsou věnovány vlastnostem fugátu, legislativním požadavkům a 

omezením při jeho použití jako alternativního hnojiva. 

4.1 Vlastnosti fugátu jako hnojiva  

Složení fugátu, tzn. jeho výsledná kvalita a nutriční obsah, je primárně ovlivněno 

množstvím a chemickým složením vstupních surovin. Těmi jsou v případě zemědělské 

bioplynové stanice nejčastěji kukuřičné siláže a hospodářská hnojiva (hnůj, kejda). Do 

BPS však mohou vstupovat i jiné složky, jakými jsou kaly z ČOV, vedlejší živočišné 

produkty a další suroviny, které se odrazí v chemických vlastnostech digestátu, a tím i 
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fugátu, tzn. obsahu sušiny, organických látek, živin, rizikových prvků a hodnotě pH. 

Alkalita digestátu i fugátu je způsobena vysokým podílem amoniakálního dusíku, a proto 

jsou tyto fermentační zbytky vhodné zejména pro aplikaci na kyselé půdy či neutrální půdy 

[7, 19].  

Digestát i fugát obsahují především relativně vysoké koncentrace celkového dusíku, 

z čehož nejvyšší podíl (60 – 80 %) představuje dusík amoniakální, dále pak fosforu a 

draslíku. Většina dusíku je obsažena v minerální formě, což znamená, že je jeho velká část 

okamžitě přístupná pro rostliny. Lze předpokládat, že více rozpustné formy nutrientů, které 

jsou přístupné rostlinám, jsou obsaženy právě v tekuté části fermentačního zbytku, naopak 

hůře rozpustné formy v pevné frakci (separátu) [7, 23, 31].  

Pro fugát je typický nižší obsah sušiny, který se průměrně pohybuje v rozmezí 2 – 4 %, 

někteří autoři však udávají až 12 %. Tento malý podíl sušiny ve fugátu bývá některými 

autory považován za problematický v souvislosti s vysokým obsahem vody, a s ním 

spojeným rizikem vyplavování živin z půd. Obsah organické hmoty a organického uhlíku 

ve fugátu je snížen o podíl snadno odbouratelných sloučenin uhlíku, které jsou v průběhu 

anaerobní digesce transformovány na bioplyn. Hodnota pH fugátu bývá obvykle uváděna 

v rozpětí 7 – 9. Poměr C:N je v případě fugátu menší, než 10, proto je řazen mezi hnojiva 

s rychle uvolnitelným dusíkem. Tekutý digestát - fugát je považován za hnojivo, které 

může být použito podobným způsobem jako kejda, a to k pěstování všech druhů polních 

plodin, před výsadbou i během vegetace, především však při použití meziřádkových 

aplikátorů. Hadicové aplikátory bývají doporučovány kvůli omezení ztrát dusíku v plynné 

formě, která hrozí, vzhledem ke složení fugátu [7, 20, 21, 31]. 

Fugát bývá, stejně jako digestát, považován za hnojivo organické. Pod tímto označením je 

také veden ve vyhlášce č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva, ve znění 

pozdějších předpisů. Dle některých autorů se však jedná o hnojivo minerální, jelikož 

jedním ze znaků organického hnojiva je schopnost rychlého rozkladu za účelem poskytnutí 

energie půdním mikroorganismů, k čemuž v případě digestátu a fugátu nedochází, jelikož 

se po procesu anaerobní fermentace nacházejí ve výsledném materiálu pouze stabilní 

organické látky. Současně s aplikací fugátu či digestátu tak bývá doporučována aplikace 
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některých posklizňových zbytků, např. slámy, a tím zajištění dostatečného přísunu 

labilních organických látek do půdy, čímž dojde také ke zlepšení poměru C:N [32, 22, 20]. 

4.2 Legislativní požadavky na fugát jako hnojivo 

Použití fugátu jako hnojiva vychází především ze zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, a 

ze dvou prováděcích vyhlášek k výše jmenovanému zákonu -  vyhlášky č. 474/2000 Sb. o 

stanovení požadavků na hnojiva ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 377/2013, o 

skladování a způsobu používání hnojiv ve znění pozdějších předpisů. 

V rámci novelizace vyhlášky č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva (s 

účinností od 1. srpna 2014) došlo v příloze č. 3 (typy hnojiv) k přidání hnojiva typu 18.1.f 

„digestát – fugát“ a typu 18.1.g „separovaný digestát, a tím i k přesnému definování jejich 

vzniku, složení a minimálního obsah živin (viz Tabulka 4) [32].  

 

Tabulka 4: Typy hnojiv dle přílohy č. 3 k vyhlášce č. 474/2000 Sb. [32 - upraveno] 

typ 
označení 

typu 
minimální obsah 

živin 

součásti 

určující typ, 

formy a 

rozpustnost 

živin 

složení, způsob 

výroby 
zvláštní ustanovení 

18.1 
organické 

hnojivo 
e) digestát    

výhradně z krmiv a 

statkových hnojiv 
hnojivo vzniklé anaerobní fermentací 

při výrobě bioplynu 

    3 -13 % sušina     

    0,3 % N celkový dusík     

    f) digestát-fugát   
výhradně z krmiv 

a statkových 

hnojiv 

hnojivo vzniklé anaerobní 

fermentací při výrobě bioplynu, 

tekutý podíl po separaci, svým 

charakterem může vykazovat 

působení minerálního hnojiva 

    < 3 % sušina     

    0,1 % N celkový dusík     

    
g) separovaný 

digestát 
  

výhradně z krmiv a 

statkových hnojiv 

hnojivo vzniklé anaerobní fermentací 

při výrobě bioplynu, tuhý podíl po 

separaci 

    > 13 % sušina     

    0,5 % N celkový dusík     
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V příloze č. 1 (Limitní hodnoty rizikových prvků v hnojivech, pomocných půdních 

látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech) výše jmenované vyhlášky, jsou 

dále specifikovány limitní hodnoty rizikových prvků pro organická a statková hnojiva 

s obsahem sušiny nad 13 % a pro organická a statková hnojiva s obsahem sušiny nejvýše 

13 %. V případě fugátu se jedná o hnojivo s obsahem sušiny < 13 % a platí tak pro něj 

limitní hodnoty, které jsou uvedeny ve druhém řádku následující tabulky (Tabulka 5) [32]. 

 

Tabulka 5: Limitní obsahy rizikových prvků ve fermentačním zbytku dle přílohy č. 1 Vyhlášky č. 474/2000 

Sb. ve znění pozdějších předpisů [32] 

  mg/kg sušiny 

sušina Cd Pb Hg As Cr Cu Mo Ni Zn 

> 13 % 2 100 1 20 100 150 20 50 600 

< 13 % 2 100 1 20 100 250 20 50 1200 

 

Maximální aplikační dávka organických a statkových hnojiv se sušinou nad 13 % činí 20 

tun sušiny.ha
-1

 v průběhu 3 let. Maximální aplikační dávka pro organická a statková 

hnojiva se sušinou nejvýše 13 % je 10 tun sušiny.ha
-1

 v průběhu 3 let [33]. 

4.3 Omezení při hnojení fugátem vyplývající z legislativy 

Hnojení fugátem skýtá, stejně jako v případě digestátu, řadu omezení, a je tak třeba při 

jeho aplikaci dodržovat opatření, která jsou v souladu se zákonem č. 254/2001 Sb., o 

vodách v platném znění a nařízením vlády č. 262/2012 Sb., o zranitelných oblastech a 

akčním programu ve znění pozdějších předpisů. Je tak nutné aplikovat fugát pouze na 

pozemky, na nichž nebyla provedena meliorace, dále je zakázána aplikace digestátu a 

fugátu na půdu přesycenou vodou, půdu pokrytou vrstvou sněhu vyšší než 5 cm nebo 

promrzlou do hloubky více než 8 cm [21, 34]. 

Při aplikaci fugátu na pozemky svažné se sklonem k vodnímu toku, je třeba zachovat 

ochranný pás, kde fugát nebude aplikován. Pohlíží – li se na fugát jako na hnojivo s rychle 

uvolnitelným dusíkem (poměr C:N < 10), nesmí být aplikován v časovém období 
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definovaném pro jednotlivé klimatické regiony v nařízení vlády č. 262/2012 Sb., na 

pozemku s pěstovanou jednoletou plodinou nebo na pozemku, který je k pěstování 

jednoleté plodiny připraven (viz Tabulka 6). Časové omezení platí také pro travní a 

jetelotravní porosty na orné půdě, louky a pastviny. U porostů se sklonitostí nad 7° je při 

aplikaci fugátu vyžadováno vyloučení hnojení v pásu nejméně 25 m od břehové čáry [34]. 

 

Tabulka 6: Období zákazu používání dusíkatých hnojivých látek na zemědělské půdě [34  -upraveno] 

Klimatický region Hnojiva s rychle uvolnitelným dusíkem 

0 - 5 
15. 11. - 31. 1. (pro ozimé plodiny) 

15. 11. - 15. 2. (pro ostatní plodiny a kultury) 

6 - 9 
5. 11. - 15. 2. (pro ozimé plodiny) 

5. 11. - 28. 2. (pro ostatní plodiny a kultury) 

 

5 Výživa rostlin 

Z hlediska obsahu prvku a jejich výskytu v rostlině lze rostlinné živiny dělit na 

makroelementy, které se v rostlinách vyskytují od několika desetin do desítek % (C, O, H, 

N, P, K, Ca, Mg, S), mikroelementy, jejichž obsah bývá zpravidla menší, než 0,05 % (Fe, 

Mn, Zn, Cu, B, Mo, Cl, Ni) a prvky užitečné, jejichž obsah v rostlinách může dosahovat 

vysokých hodnot, ovšem nejsou potřebné pro všechny rostlinné druhy (Na, Al, Si). 

Nedostatek prvků, jež se v rostlině pohybují snadno, se projevuje zpočátku především na 

starších orgánech, naopak nedostatek živin se špatnou mobilitou se projevuje především na 

mladších orgánech rostliny. Většina makroelementů je charakteristická dobrou transportní 

schopností, výjimku však představuje vápník, pro nějž je typický špatný transport v 

rostlině. Naopak většina mikroelementů je společně s hořčíkem středně pohyblivá (viz 

tabulka) [1, 35, 36]. 
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Tabulka 7: Mobilita živin v rostlině [1, 36- upraveno] 

Mobilita v rostlině Prvek 

Dobrá N, Na, K, P, Cl, S, (Mg) 

Částečná Zn, Cu, Mn, Fe, Mo, Mg 

Špatná Ca 

 

5.1 Základní charakteristika vybraných makroelemetnů, mikroelementů a 

ostatních prvků, jejich distribuce a význam ve výživě rostlin 

V následujících kapitolách jsou popsány základní charakteristiky těch makroelementů, 

mikroelementů a ostatních prvků, jež byly předmětem chemických analýz půd a rostlinné 

biomasy. 

5.1.1 Dusík 

Dusík v půdě 

V půdě se celkový pohybuje v rozmezí 0,1 – 0,2 %, což v ornici představuje 3000 – 6000 

kg N/ha. Dusík ve formě organických sloučenin tvoří převážnou část dusíku v půdě, a to 

většinou více než 95 %. Jedná se především o rostlinné a živočišné zbytky, biomasu 

mikrobů a jejich metabolity a humusové látky vznikající při transformaci organických 

látek. Dusík v této formě však je pro rostliny nedostupný a musí přejít na minerální formy 

N-NH4
+
 a dále N-NO3

-
, jež jsou využívány mikroorganismy, kteří se podílejí na procesech 

těchto přeměn a zároveň slouží rostlinám jako zdroje dusíku. V orniční vrstvě může obsah 

celkového minerálního dusíku dosahovat až 5 -10 % [36, 37]. 
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Obrázek 6: Formy dusíku v půdě [37] 

 

V půdě dusík podléhá mnohým přeměnám. Probíhají zde mineralizační procesy, kdy je v 

procesu amonizace uvolňován amoniak, který je zdrojem dusíku pro mikroflóru, a zároveň 

může být využíván rostlinami. Probíhají zde také procesy opačné, kdy jsou minerální 

formy dusíku (především N-NH4
+
) spotřebovány mikroorganismy pro výstavu své 

biomasy, jedná se o proces imobilizace. Obsah minerálního dusíku je tak ovlivňován 

intenzitou těchto procesů. V biologicky činných půdách probíhá nitrifikace, kdy je NH3 

oxidován nitrifikačními organismy (v prvním stupni nitrifikace Nitrosomonas, 

Nitrosocystis, Nitrosospira, v druhém stupni Nitrobacter) až na N-NO3
-
. Proces nitrifikace 

je citlivý na vnější podmínky, největší vliv na něj má vlhkost a teplota. Při procesu 

denitrifikace pak dochází k redukci nitrátů až na elementární dusík a může při ní docházet 

k významným ztrátám dusíku, proto je vhodné, aby nebylo v mimovegetačním období 

přítomno větší množství N-NO3
-
 v půdě, v této době je i zvýšené nebezpečí vyplavení N-

NO3
-
 z ornice. Jednotlivé procesy přeměny dusíku v půdě se významně podílejí na 

distribuci dusíku v půdě a hrají tak roli i v jeho využití rostlinami. Množství 

mineralizovaného dusíku v půdě a dusíku přijatého rostlinami se může v jednotlivých 

letech významně lišit [36, 37]. 
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Tabulka 8: Distribuce dusíku z hnojiv po hnojení [36] 

  % 

Využito rostlinami (nadzemní hmota) 40 - 60 

Vázáno v organické hmotě v půdě 20 - 50 

Minerální dusík 5 - 20 

Ztráty denitrifikací a volatizací 2 - 30 

Ztráty vyplavením 2 - 10 

 

Dusík v rostlině 

Dusík je rostlinami přijímán ve formě iontů NH4
+
 nebo NO3

-
. Výrazný vliv na tento příjem 

má pH prostředí a teplota. Příjem jednotlivých iontů a jejich využití rostlinou ovlivňuje i 

příjem jiných iontů. Při převažujícím příjmu NO3
-
 bývá uváděn také zvýšený příjem 

kationtů K
+
, Ca

+
 a Mg

2+
. Při hlavním příjmu NH4

+
 bývá celkově nižší příjem iontů obecně, 

především však kationtů. NH4
+
 můžou rostliny využít bezprostředně k syntéze 

aminokyselin, NO3
-
 musí být nejprve redukován na amonný dusík. Tato redukce probíhá 

v rostlinných pletivech a významnou roli zde hraje také přítomnost prvků Mo, Fe, Cu, Mn 

a Mg. Porucha příjmu dusíku se projeví především narušením metabolismu rostlin, 

omezením jejich růstu, snížením výnosu i zhoršením kvality produkce. Dále také změnami 

v zabarvení rostlin, což je důsledkem omezené tvorby chlorofylu [1, 36, 38]. 

5.1.2 Fosfor 

Fosfor v půdě 

Celkový obsah fosforu v půdě kolísá v rozmezí od 0,01 až po 0,15 %. Převážná část 

celkového fosforu je v půdách pro rostliny nepřijatelná. Sloučeniny fosforu, které slouží 

jako potenciální zdroj výživy rostlin a půdních mikroorganismů, jsou představovány 

minerálními i organickými sloučeninami. Podíl minerálních sloučenin značně kolísá v 

závislosti na druhu a typu půdy, hloubce profilu půdy nebo úrovni fosforečného hnojení. 

Minerální formy fosforu jsou tvořeny fosforečnými minerály – apatity a sekundárními 

vysráženými a adsorbovanými fosforečnany. „V alkalických a neutrálních půdách (někdy 

až slabě kyselých) jsou nejčastější formou fosforečnanů: hydrogenfosforečnan vápenatý 
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CaHPO4, oktokalciumfosfát Ca4H(PO4)3. 2H2O, hydroxylapatit Ca5(PO4)3.OH, fluorapatit 

Ca5(PO4)3.F, karbonátapatit Ca10(PO4)6. CO3, případně i grandalit CaAl3(PO4)2(OH)5, které 

jsou také většinou výslednými produkty přeměn fosforečných hnojiv v těchto půdách.“ 

V kyselých půdách je fosfor vázán především na dihydroxyl-dihydrogen fosforečnany Al a 

Fe, což jsou stabilní krystalické minerály série: variscit Al(OH)2.H2PO4, strengit 

Fe(OH)2.H2PO4 a jejich izomorfní směs barrandi [37]. 

Organické formy fosforu jsou nedílnou součástí organické půdní hmoty. Podíl takto 

vázaného fosforu většinou tvoří 30 – 50 % celkového fosforu v půdě. Podstatnou část 

organického fosforu tvoří fytin, fosfolipidy, nukleové kyseliny, nukleoproteidy, 

fosforylované lipidy. Převážná část organicky vázaného fosforu v půdách je výsledkem 

biologické sorpce fosforu půdními mikroorganismy, které do svých těl fosfor imobilizují a 

po jejich odumření tak může být v dalších procesech mineralizace uvolněn a zpřístupněn 

pro rostliny [36, 37]. 

Fosfor v rostlinách 

Rostlinami je fosfor přijímán ve formě aniontů kyseliny trihydrogenfosforečné, a to 

převážně ve formě H2PO4- a HPO4
2
-. Příjem fosforu je aktivní proces, který vyžaduje 

dostatek energie. Při nízkých teplotách (zvlášť u teplomilných druhů asimilační procesy 

startují až při teplotách vyšších) mohou mít rostliny k dispozici málo energie a přechodně 

tak vykazovat nedostatek fosforu i při jeho dostatku v půdě. Pro příjem fosforu je 

důležitým předpokladem vytvoření bohaté kořenové soustavy, na příjem P působí příznivě 

dostatečná vlhkost půdy, příznivá hodnota pH  (5,5 – 7) a dostatek organických látek 

v půdě. Přijatý minerální P bývá rychle zabudován do organických sloučenin a 

transportován do míst jeho největší potřeby, nejvyšší obsah fosforu proto vykazují 

generativní orgány a semena (ve formě fytinu). Nedostatek fosforu se u rostlin projevuje 

málo a většinou se jedná o latentní nedostatek, kdy na rostlinách nejsou zřejmé žádné 

příznaky. Nedostatek fosforu může zpomalovat růst nadzemních orgánů a nepříznivě 

působit i na kořeny.  Nadbytek se téměř nevyskytuje, ale v jeho případě může způsobovat 

snížení přijatelnosti ostatních živin [36, 37]. 
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5.1.3 Draslík 

Draslík v půdě 

Celkový obsah draslíku v půdě se většinou pohybuje v rozmezí 0,5 – 3,2 %. Draslík v půdě 

lze rozdělit do tří kategorií, a to na draslík: nevýměnný, výměnný a vodorozpustný. 

Nevýměnný draslík se nachází v primárních a sekundárních minerálech. Bývá zde také 

zařazován draslík, který se nachází v mezivrstvách jílových minerálů (tzv. fixovaný 

draslík). Vázaný draslík představuje kationt K
+
, který je vázán na půdní sorpční komplex, 

odkud může být vytěsněn roztoky neutrálních solí. Výměnný draslík má mimořádný 

význam, pro výživu rostlin, jelikož takto vázané K
+ 

jsou z převážné části snadno přístupné 

a nepodléhají rychlému vyplavení. Vodorozpustný draslík se nachází v půdním roztoku a 

je nejlépe přijatelnou formou draslíku pro rostliny. Podíl vodorozpustného draslíku činí asi 

1 – 10 % z draslíku výměnného [36, 37]. 

Draslík v rostlině 

Rostlinami je draslík přijímán jako kationt K
+
 a jeho příjem se uskutečňuje aktivně i 

pasivně. Při vysokých koncentracích draslíku v půdním roztoku převažuje jeho pasivní 

příjem a může docházet k jeho zvýšenému příjmu a hromadění v pletivech rostliny, což 

může vést k omezení příjmu jiných kationtů, a to především Na, Mg, Ca (viz Obrázek 7). 

Příjem draslíku je ovlivněn vlhkostí, teplotou a intenzitou slunečního záření, jeho vyšší 

příjem je při vyšších teplotách a vyšší půdní vlhkosti. Nároky na výživu draslíkem 

narůstají během vegetace s tvorbou biomasy a před květem většinou vrcholí. Převážnou 

část draslíku přijmou rostliny ve velmi krátké době. Draslík plní v rostlinách mnoho 

důležitých funkcí, jeho pohyblivost v rostlinách umožňuje i transport ostatních látek, 

především do kořenů. Výrazný je vliv K na aktivitu enzymů a fotosyntézu. Nedostatek 

draslíku způsobuje omezenou tvorbu bílkovin, cukrů a škrobů, v rostlinách se naopak 

hromadí nízkomolekulární organické látky jako aminokyseliny, aminy apod., výraznější 

nedostatek se projevuje i vizuálními symptomy (zasychání spodních listů, vadnutí). Jak již 

bylo zmíněno, pokud je obsah K v půdním roztoku vysoký, je přednostně přijímán 

rostlinami, může se hromadit v rostlinných pletivech, což má dopady na příjem ostatních 

kationtů, a zvyšuje se tím také celková koncentrace solí v půdě [36, 37, 39].  



Magdaléna Bártková: Možnosti využití fugátu (kapalné frakce z bioplynových stanic) jako 

alternativního hnojiva 

 

2015  26 

 

 

Obrázek 7: Vliv zvýšeného příjmu K na příjem Na, Mg a Ca [36] 

5.1.4 Vápník 

Vápník v půdě 

Celkový obsah vápníku v půdě se pohybuje v širokém rozmezí od 0,15 % až do 10 i více 

%. Převážná část se nachází v těžko rozpustných sloučeninách, především uhličitanech, 

křemičitanech, hlinitokřemičitanech a síranech. Rozpustnost uhličitanů je závislá na pH 

půdy, vyšší rozpustnost je při kyselejší oblasti pH. Na rozpustnost uhličitanů má také vliv 

obsah CO2, jelikož se jeho vlivem vápenec rozpouští na hydrogenuhličitan. Vytvořený 

hydrogenuhličitan je dobře rozpustný ve vodě, a tím také dobře pohyblivý v půdním 

pohybu a může tak být snadno vyplavován. Co se týče výživy rostlin a půdní úrodnosti, je 

významný výměnný vápník, který je vázán na půdní koloidy s výměnnou sorpcí. 

Přiměřený obsah vápníku v půdním roztoku zaručuje dobrý průběh většiny biologických, 

chemických i fyzikálních procesů včetně vytvoření vhodných podmínek pro růst koření a 

zásobování rostlin [36, 37]. 

Vápník v rostlině 

Vápník je rostlinami přijímán jako kationt Ca
2+

 z půdního roztoku. Tyto kationty jsou 

rostlinami okamžitě přijatelné, pokud se neprojeví například antagonistické působení iontů 

H
+
 a K

+
. Pozitivní vliv na příjem Ca

2+
 má NO3

-
, Cl

-
, SO4

2-
, dále je ovlivněn vlhkostí a 

teplotou. Příjem se uskutečňuje aktivně či pasivně kořenovými špičkami. Aktivní příjem 
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vápníku a jeho průchod membránami je omezen, stejně jako jeho pohyblivost a transport 

v rostlině. Fyziologicky význam vápníku v rostlinných pletivech spočívá hlavně ve 

stabilizaci buněčných stěn a membrán. Dostatek vápníku zajišťuje dobrou elasticitu 

buněčné blány. Důležitý je také jeho vliv na stabilizaci struktur a prostorové uspořádání 

membrán, čímž jsou zajištěny předpoklady pro jejich semipermeabilitu. Dále bývá 

zdůrazňován vliv vápníku na enzymatické reakce, na které působí nepřímo. Vápník také 

významně ovlivňuje tvorbu a růst kořenů, dostatek vápníku v pletivech zvyšuje jejich 

odolnost vůči nepříznivým vlivům a působí příznivě na stabilitu a integritu pletiv. [37, 38]. 

5.1.5 Hořčík 

Hořčík v půdě 

Obsah hořčíku se v půdě pohybuje v průměru od 0,4 do 0,6 %, na dolomitech až 10 %. 

Celkový obsah hořčíku v půdě je určován minerálním složením matečných hornin, vysoký 

obsah vykazují minerály serpentin a olivín, dál pak vermikulit, chlorit, amfibol, biotit a 

pyroxen. Z většiny minerálů uvolňování hořčíku v procesu zvětrávání obtížné. Vedle 

zmíněných minerálů jsou významnými sloučeninami uhličitany – magnezit a dolomity. 

Kromě těchto minerálů se hořčík nachází ve formě síranů, fosforečnanů, chloridů i 

dusičnanů. Hořečnaté soli jsou relativně dobře rozpustné. Vyšší rozpustnost a slabší sorpce 

Mg
2+

 ovlivňují snadnější horizontální pohyb, a tím i jeho ztráty z ornice, v některých 

půdách tak může být vyšší obsah hořčíku ve spodních horizontech. V procesu vymývání 

kationtů z půd lze kationty seřadit jako Mg>Ca>Al>Fe. Pro výživu rostlin je kromě 

hořčíku obsaženém v půdním roztoku významné množství Mg
2+

 sorbované na půdní 

koloidy. Hořčík působí na fyzikálně - chemické a biologické vlastnosti půdního roztoku a 

sorpčního komplexu obdobně jako vápník. Nejlepší podmínky pro příjem hořčíku jsou z 

hlediska pH při neutrálním nebo mírně alkalické reakci půdního roztoku, v kyselém 

prostředí se jeho příjem zpomaluje. Nejvýznamnější část přijatého hořčíku pro rostliny 

tvoří výměnný hořčík. Vodorozpustný hořčík pak tvoří přibližně 1 – 10 % hořčíku 

výměnného. Přijatelnost hořčíku ovlivňuje antagonistické působení jiných iontů jako K
+
, 

NH
4+

, Na
+
, Ca

2+
. Rozhodující je také poměr Mg:K, který by měl být optimálně 3:1, 

nejméně 2:1 [36, 37]. 
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Hořčík v rostlině 

Hořčík je rostlinami přijímán ve formě Mg
2+

 převážně pasivně, tento příjem je však značně 

ovlivněn koncentrací jednotlivých iontů v půdním roztoku. Na hořčík působí výrazně 

antagonisticky především K
+
, dále NH

4+
. V kyselém prostředí je příjem hořčíku omezován 

vyšší koncentrací H
+
 a také kationtů, které se při kyselé hodnotě pH dostávají snadněji do 

roztoku (Al, Fe a Mn). Synergické působení lze pozorovat v případě hnojení fosforem. O 

podpoře příjmu hořčíku lze také mluvit v případě nitrátového aniontu, který obecně 

podporuje příjem všech kationtů. Transport hořčíku v rostlině je relativně dobrý. Příjem 

hořčíku rostlinami bývá rovnoměrný během celé vegetace a vrcholí těsně před zralostí. 

V rostlinách se hořčík nachází ve sloučeninách, jako je chlorofyl, fytin, oxaláty apod., dále 

pak sorpčně vázaný nebo ve formě chalátů a volných iontů. Fyziologický význam pro 

rostliny spočívá v aktivaci enzymových systémů a v důležitém postavení v procesu 

fotosyntézy [1, 36, 37]. 

Tabulka 9: Kritéria hodnocení obsahu P, K, Mg v orné půdě (Mehlich III) [40] 

Obsah 
Fosfor 

(mg/kg) 

Draslík (mg/kg) Hořčík (mg/kg) 

půda půda 

lehká střední těžká lehká střední těžká 

nízký do 50 do 100 do 105 do 170 do 80 do 105 do 120 

vyhovující 51 - 80 101 - 160 106 - 170 171 - 260 81 - 135 103 - 160 121 - 220 

dobrý 81 - 115 161 - 275 171 - 310 261 - 350 136 - 200 161 - 265 221 - 330 

vysoký 116 - 185 276 - 380 311 - 420 351 - 510 201 - 285 266 - 330 331 - 460 

velmi 

vysoký 
nad 185 nad 380 nad 420 nad 510 nad 285 nad 330 nad 460 

 

5.1.6 Železo 

Železo v půdě 

Pro většinu půd je typický poměrně vysoký obsah železa, a to okolo 2 %. Vysoký podíl 

železa je v oxidové formě, kde je značně stabilní, proto se i v těchto formách při 

zvětrávacích procesech hromadí. Převážná část železa se v půdách nachází v anorganické 

formě, v malém množství se pak vyskytuje v komplexech s humusovými látkami. Pro 
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anorganické sloučeniny železa je typická malá rozpustnost, ta je závislá na pH prostředí. 

V zamokřených a málo provzdušněných půdách, tedy při redukčních podmínkách 

převažuje přítomnost a příjem Fe
2+

, v provzdušněných půdách s dostatečnou biologickou 

činností se jedná o Fe
3+

 [36, 37].   

Železo v rostlině 

Ve výživě rostlin se uplatňuje kationt Fe
2+

 i Fe
3+

. Příjem železa rostlinami je významně 

ovlivněn pH půdy. Při hodnotách pH 5 – 6,5 bývá většinou jeho příjem přiměřený, 

v alkalických hodnotách pH bývá jeho příjem značně omezen. Za významné jsou také 

považovány konkurenční vztahy mezi ionty, jedná se především o konkurenci kationtů při 

tvorbě chalátů i při vlastním příjmu. Za nejvýraznějšího konkurenta bývá označována měď, 

která má však v půdě malou rozpustnost a může tak působit negativně jen na půdách 

s vysokou zásobou a kyselým pH. Nepříznivě také mohou působit ionty HCO3
-
, které 

omezují pohyb železa v pletivech a blokují jeho transport do mladých buněk listů 

především na karbonátových půdách nebo tam, kde došlo k výraznému zvýšení pH půdy. 

Transport železa v rostlině je omezený. Nedostatek železa se projevuje především 

v omezení tvorby chlorofylu hlavně ve vrcholových částech rostliny. Při silně kyselé reakci 

se zvyšuje rozpustnost železa, což může vést k jeho nadměrnému příjmu rostlinami a jeho 

toxicitě (většinou současně s manganem a hliníkem). Zároveň může být negativně ovlivněn 

příjem ostatních iontů, především fosforu a molybdenu. Dochází k celkovému zhoršení 

podmínek pro rostliny, které jsou slabé, jejich kvalita výnos jsou nízké [1, 36, 37, 38].  

5.1.7 Měď 

Měď v půdě 

Měď se v půdě vyskytuje v anorganických i organických sloučeninách, převážně jako 

Cu
3+

. Měď je v půdě velmi silně vázaná, a to na sorpční komplex i do nerozpustných 

sloučenin. Proto je velice málo pohyblivá a větší část je soustředěna v humusovém 

horizontu. Ve většině půd je mědi dostatek a ani při jejím velkém obsahu v půdě nebývá 

rostlinami přijímána v nadměrném množství [36].  
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Měď v rostlině 

Rostlinami je měď přijímána jako Cu
2+

 a její příjem není nijak výrazně ovlivněn jinými 

ionty. Měď bývá pevně vázána v kořenech, ty tedy mívají často nejvyšší obsah. Je vázána 

na komplexní a organické sloučeniny, v rostlině je málo pohyblivá. Převážná část mědi je 

lokalizována v chloroplastech. Fyziologické působení mědi spočívá ve změně Cu
2+

 a Cu
+
, 

tedy oxidačně – redukčních procesech. Měď plní v rostlině katalytickou funkci, je zřejmé, 

že se účastní některých enzymových dějů přeměn dusíku a také ovlivňuje stabilitu 

chlorofylu. Při nedostatku mědi je omezena tvorba generativních orgánu, což je nejvíce 

pozorovatelné především u obilnin a ovocných stromů. Nadbytek mědi je ojedinělý, její 

vyšší koncentrace v prostředí většinou zůstává lokalizována v kořenech. Zvýšený příjem 

mědi však je možné očekávat například při častém hnojení kaly z čistíren odpadních vod 

[1, 36, 37]. 

5.1.8 Zinek 

Zinek v půdě 

Zinek se v půdě vyskytuje především v minerální formě jako součást minerálů, část je 

vázaná jako Zn
2+

 nebo ZnOH
+
 v sorpčním komplexu. Malý podíl zinku je v půdě vázán 

v organických sloučeninách. Mobilita zinku v půdě je relativně malá, zvlášť při vyšším 

obsahu fosforu a vyšších hodnotách pH [36]. 

Zinek v rostlině 

Rostlinami je zinek přijímán ve formě Zn
2+

 a nároky na něj jsou u jednotlivých druhů 

plodin dost rozdílné. Jak již bylo zmíněno, na jeho příjem má vliv především hodnota pH a 

množství fosforu v půdě. Při hnojení vyššími dávkami fosforu byl často zaznamenán jeho 

nedostatek. Vyšší obsah fosforu omezuje pohyb zinku v rostlině. Příjem zinku může být 

omezován také přítomností většího množství železa a mědi. Zinek je součástí prostetických 

skupin enzymů a řadu enzymatických reakcí aktivuje. Vysoký obsah zinku v meristémech 

bývá dáván do souvislostí s jeho potřebou při syntéze bílkovin. Nedostatek zinku vyvolává 

poruchy dělení buněk na špičce kořenů a vegetačních vrcholech a snížení počtu 

chloroplastů. Zinek je esenciálním prvkem důležitým pro růst a vývoj rostliny, ve 
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vysokých koncentracích ovšem může působit fytotoxicky. Při nadměrně vysokém obsahu 

zinku v prostředí bývá omezen příjem železa, manganu a mědi a může tak být způsoben 

jejich deficit v rostlinách. Jako normální bývá uváděn obsah zinku v listovém pletivu 

v rozmezí od 26 do 150 mg.kg
-1

 sušiny, obsah v rozmezí 10 – 25 mg.kg
-1

 sušiny bývá 

označován za nedostatečný. Klesne – li obsah zinku v pletivech pod 10 mg.kg
-1 

v sušině, 

trpí rostliny jeho nedostatkem. Obsah větší, než 400 mg.kg
-1

 je považován za toxický. [36, 

41, 42, 43, 44].  

5.1.9 Mangan 

Mangan v půdě 

V půdách se celkový obsah manganu pohybuje v širokém rozmezí, a to od několika desítek 

mg Mn/kg, až do deseti procent. Nízký obsah manganu je typický pro lehké, kyselé a 

provzdušněné půdy v humidních oblastech. V půdě mangan vyskytuje jako Mn
2+

, Mn
3+

 i 

Mn
4+

, pro rostliny je však dostupný jen Mn
2+

 [36].  

Mangan v rostlině 

Rostlina mangan přijímá jako Mn
2+

 nebo Mn-chelát. Tento příjem je ovlivňován Ca, Mg, 

Zn a Fe, především vápník na jeho příjem působí nepřímo přes hodnotu pH. Příjem 

manganu je synergicky ovlivňován nitráty, naopak NH4
+
 působí antagonisticky. Obsah 

manganu se v rostlinách pohybuje ve velkých rozpětích a projevují se zde velké druhové 

rozdíly v požadavcích i schopnostech získávat z půdy potřebný mangan. Rozhodující je 

také pH půdy, rostliny na kyselejších stanovištích vykazují vyšší obsah manganu. 

Pohyblivost manganu v rostlině je velmi nízká, intenzita transportu je však vyšší než u Ca, 

Fe a B. V rámci biochemických funkcí je mangan podobný hořčíku, jelikož oba tyto ionty 

spojují ATP s enzymovým komplexem. Mangan je důležitým prvkem při fotolýze vody, je 

nepostradatelný při výstavbě chloroplastů. Jeho nedostatek se projevuje omezenou 

syntézou bílkovin, vitamínu C a chlorofylu. Nadbytek manganu se vyskytuje pouze na 

silně kyselých půdách u rostlin, které nesnášejí kyselá stanoviště, nadbytek také často 

souvisí s nedostatkem fosforu a molybdenu [1, 36, 37].  
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5.1.10 Hliník 

V půdě je hliník při neutrální či alkalické reakci jen nepatrně rozpustný. S přibývající 

kyselostí se však silně zvyšuje množství přístupného hliníku (až 200 ppm), který již působí 

na rostliny toxicky. Hliník přijatý rostlinou se hromadí v kořenech a brzdí příjem jiných 

iontů, jedná se především o fosfor, jenž pevně váže a vyvolává tak jeho nedostatek. 

S toxickou koncentrací hliníku většinou rostliny vykazují v nadzemních částech současně 

také vysoký obsah železa a manganu, ovšem nízký obsah vápníku a hořčíku. Toxické 

působení hliníku vede k omezení růstu kořenů, podporován je růst kořenů postranních. 

Zvýšený obsah hliníku v krmivech (> 100 ppm u zrnin) působí toxicky i na živočišné 

organismy. K zamezení toxického působení hliníku slouží vápnění. [37].  

5.1.11 Olovo 

Olovo se v půdě nejčastěji vyskytuje ve formě galenitu (PbS). Nejběžněji se vyskytuje 

v oxidačním stupni Pb
2+

, v některých minerálech také jako Pb
4+

, jež jsou ve vodě 

nerozpustné. Vysoký obsah olova v půdě snižuje biologickou aktivitu půd. V půdě je olovo 

málo mobilní. Dobře je adsorbováno jílovou frakcí a také humusem, má vysokou afinitu ke 

tvorbě komplexů s nerozpustnými huminovými látkami. Tato skutečnost při kontaminaci 

půd olovem vede k fixaci a imobilizaci tohoto prvku v humusových vrstvách, a to 

především u lesních půd. Bývá uváděno, že fulvokyseliny mohou olovo chelatizovat a 

zvyšovat jeho pohyblivost v půdě a jeho přijatelnost pro rostliny. Olovo nepatří mezi 

esenciální ani rostlinám jinak prospěšné prvky. Bývá označován jako prvek toxický 

vzhledem k jeho působení na fotosyntézu, respiraci, mitózou a příjem vody. K inhibici 

fotosyntézy a respirace dochází již při koncentraci 1 mg.kg
-1

 v mitochondriích. Prokázáno 

bylo také antagonistické působení olova s vápníkem, fosforem a sírou. Významná je 

především jeho interakce s vápníkem, jelikož olovo může napodobovat fyziologické 

vlastnosti vápníku, a tím inhibovat některé enzymy. Vzhledem k nízké mobilitě olova 

v půdě bývá za významný považován hlavně jeho mimokořenový příjem především 

v oblastech se silným imisním zatížením. Převažuje – li kořenový příjem, je olovo nejvíce 

akumulováno v kořenech a jeho transport do nadzemních částí rostliny je minimální [41, 

43, 44].  
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6 Základní charakteristika zvolené kulturní plodiny - kukuřice 

setá (Zea mays L.) 

Kukuřice setá (Zea mays) je jednoletou rostlinou, náležící do čeledi lipnicovitých 

(Poaceae). Dorůstá do výšky 150 – 300 cm, její listy jsou střídavé, přisedlé s listovými 

pochvami a souběžnou žilnatinou. Květy jsou jednopohlavné, samčím květenstvím je lata, 

jenž vyrůstá z posledního článku stébla. Samičím květenstvím je pak palice, jež vyrůstá ve 

střední části rostliny [45].  

6.1 Nároky kukuřice seté na půdu a živiny 

Kukuřice setá (zrnová) nemá vyhraněné požadavky na půdu, nejlépe by se však měla 

pěstovat na půdách středně těžkých až těžkých s hodnotou pHKCl od 5,6 po 7. Obecně má 

kukuřice vysoké nároky na teplo a jisté vysoké výnosy zrna jsou proto typické pro 

nejteplejší oblasti republiky. V oblastech, které jsou méně příznivé, se osvědčují hybridy 

s krátkou vegetační dobou, nebo je pěstována pouze kukuřice na siláž [1, 36, 37].  

Kukuřice náleží k rostlinám typu C-4, tudíž velmi dobře využívá sluneční energii. S tím je 

spojeno i efektivní využití přijatých živin k tvorbě výnosu. Kukuřice vytváří mohutný 

kořenový systém a vzhledem k delšímu období příjmu živin využívá dobře živiny půdy. 

Obsah živin v rostlině je ovlivněn především půdně – klimatickými podmínkami, úrovní 

hnojení a pěstovaným hybridem, proto se i odběr živin může významně lišit [1, 37]. 

Z pohledu výživy, a tím i potřeby hnojení, se kukuřice vyznačuje některými specifickými 

vlastnostmi, které je nutno respektovat z důvodu dosažení potřebného výnosu a kvality 

sklizně. Jedná se především o [36]: 

 Pomalý počáteční růst a příjem živin (při výšce porostu 40 – 50 cm lze počítat 

s odběrem asi 35 kg N, 4 kg P, 40 kg K a 3 kg Mg na hektar) 

 Kritické je období růstu i příjmu živin na počátku vegetace, kdy je kukuřice citlivá 

na vnější teploty a má malou konkurenční schopnost. Vzhledem k tomu, že nemá 

ještě dostatek kořenů (dobré prokořenění půdy), má i omezenou příjmovou 
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kapacitu kořenů pro živiny, především pro fosfor. Jakmile však dojde k vytvoření 

dostatečného kořenového systému, již si osvojuje živiny z půdy poměrně dobře. 

 „Vysoká spotřeba živin nastává v průběhu intenzivního růstu nadzemních částí 

rostlin (prodlužovací růst), nejčastěji od počátku června, a vrcholí v poslední 

dekádě července – za 32 až 45 dní (asi 10 – 15 dní před objevením laty a 25 – 30 

dní po objevení laty) přijme kukuřice 70 – 75 % všech živin.“ 

 Vzhledem k delší vegetaci dobře využívá živiny, jež se uvolní v půdě během 

vegetace, především z organických, lehčeji hydrolyzovatelných sloučenin při 

mineralizaci. 

Dynamika příjmu živin u kukuřice je znázorněna níže (Obrázek 8) a ukazuje, že hlavní 

období pro vysoký příjem a odběr živin trvá přibližně 6 – 7 týdnů. To je zvláště výrazné u 

draslíku, jehož příjem vrcholí v období počátku květu (na grafu období znázorněno dvěma 

svislými čarami) a až do období sklizně se v podstatě nezvyšuje. Podobně je to i s příjmem 

dusíku, kde je však v období po odkvětu prodleva s následným nárůstem v období nalévání 

zrn v palicích. Příjem fosforu a hořčíku je po dobu celé vegetace rovnoměrný. Z dynamiky 

příjmu živin je zřejmé, že rostliny převážnou část živin přijmou v období červen - 

červenec, během tohoto období by tak živiny měly být na stanovišti k dispozici 

v dostatečném množství [36, 37].  

 

 

Obrázek 8: Dynamiku odběru živin kukuřicí [36] 



Magdaléna Bártková: Možnosti využití fugátu (kapalné frakce z bioplynových stanic) jako 

alternativního hnojiva 

 

2015  35 

 

6.2 Plevelné spektrum v kukuřici  

Kukuřice není na počátku vegetace dostatečně konkurenceschopná vůči plevelům. Tuto 

schopnost získává až po zapojení porostu, což v případě širokořádkého pěstování trvá delší 

dobu. Růst plevelů, jež jsou teplotně méně náročné, proto začíná ihned po zasetí. 

Vzhledem k vegetační době kukuřice v ní lze nalézt velmi široké spektrum plevelů.  

Nejrozšířenějšími plevely jsou jednoleté dvouděložné plevely, jejichž zásoba semen v půdě 

je velká především v oblastech, kde je pěstována kukuřice a cukrovka. Mezi 

nejvýznamnější plevely, vyskytující se v kukuřici patří především merlík bílý 

(Chenopodium album), merlík mnohosemenný (Chenopodium polyspermum), merlík tuhý 

(Chenopodium strictum), lebeda rozkladitá (Atriplex patula), bažanka roční (Mercurialis 

annua), rdesno blešník (Polygonum lapathifolium) a rdesno červivec (Polygonum 

persicaria) Nejvýznamnějším jednoletým jednoděložným plevelem je ježatka kuří noha 

(Echinochloa cruss-galli). Dále se v kukuřici vyskytuje bér sivý (Setaria viridis), bér 

zelený (Setaria pumila) a rosička krvavá (Digitaria sanquinalis), pro které je typická 

vysoká konkurenční schopnost, navíc také značný odběr živin, vody a při silném 

zaplevelení jsou tak schopny téměř zastavit růst kukuřice. Mezi nejrozšířenější vytrvalé 

plevely patří například pýr plazivý (Agropyron repens) a pcháč oset (Cirsium arvense) [45, 

46]. 

6.3 Hybrid Kws Agro Vitallo (FAO Z 270/S 208) 

Hybrid Kws Agro Vitallo je dvojliniový hybrid, který je určen především pro regiony 

v chladnější řepařské a teplejší bramborářské oblasti s prioritním využitím na siláž pro 

bioplynové stanice. Vyznačuje se rychlým počátečním růstem, mimořádně vysokou 

tolerancí k chladu a suchu. Je hybridem s bohatým olistěním, které tvoří základ k dosažení 

stabilně vysokých úrod suché hmoty. Hybrid Agro Vitallo vytváří robustní rostliny, má 

vysoký podíl zrna v silážní hmotě a široké sklizňové okno. V registračních zkouškách 

ÚKZÚZ v roce 2012 dosáhl v sortimentu středně rané siláže úrody suché hmoty 19,6 t.ha
-1

 

[47]. 
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Obrázek 9: Hybrid Agro Vitallo (Bártková, 2014) 

7 Přírodní poměry Stonavy 

Obec Stonava se nachází v Moravskoslezském kraji, v okrese Karviná [48]. 

7.1 Geologické a geomorfologické poměry 

Okres Karviná je charakteristický poměrně pestrou geologickou stavbou, jelikož leží na 

styku dvou jednotek nadregionálního významu: Českého masivu a Karpatské soustavy. 

Flyšové sedimenty, které dominují v Západních Karpatech, jsou celkem z usazených 

hornin, které charakterizuje rytmické střídání pískovců, jílovců, prachovců a slínovců. 

Sedimenty Vnějších Západních Karpat tvoří dvě jednotky: slezskou a podslezskou. Slezská 

jednotka zabírá největší plochu v okresu a nacházejí se v ní horniny godulského vývoje 

stáří od svrchní jury až po spodní křídu. Miocénní sedimenty ve velkých mocnostech 

vyplňují Ostravskou pánev. Povrch terénu v okrese pokrývají čtvrtohorní usazeniny, jedná 

se o sedimenty ledovcové, fluviální, proluviální, lakustrinní, eolické a svahové. Mezi 

údolími Stonávky a Olše leží fluviální štěrky skřečoňské terasy, které jsou většinou zakryty 

sprašovými hlínami. Pro tuto oblast jsou dále typická podmáčená stanoviště na hlínách a 
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silné antropogenní narušení, které je způsobeno průmyslovou činností, těžbou nerostných 

surovin i hustotou osídlení [48].  

Geomorfologické členění [49]: 

provincie: Západní Karpaty 

    subprovincie: Vněkarpatské sníženiny 

        oblast: Severní vněkarpatské sníženiny 

            celek: Ostravská pánev 

                podcelek: Ostravské plošiny 

                    okrsek: Havířovská plošina 

 

Havířovská plošina je okrskem v jihovýchodní části Ostravské plošiny. Rozkládá se na 

ploše 94,99 km
2
, která je tvořena souvrstvím kvartérních sedimentů říčního a ledovcovo – 

říčního původu, jež jsou překryty vrstvou sprašových hlín. Jedná se o fluvioglaciální, 

fluviální a eolickou akumulační plošinu, která je rozčleněna periglaciálními a humidními 

destrukčními procesy [49]. 

7.2 Pedologické poměry 

V jižní části karvinského okresu na svahovinách bezkarbonátových až karbonátových 

pískovců převládá půdní typ kambizem typická a pseudoglejová, na sprašových hlínách se 

místy vyvinul pseudoglej luvizemní. Největší plochu na východní části Ostravské pánve 

zaujímá luvizem pseudoglejová na sprašových hlínách. Na nivních bezkarbonátových 

sedimentech v údolích kolem řek Olše, Lučiny a jejich přítoků se nachází fluvizem glejová 

a fluvizem typická. „Půdy okresu Karviná lze v současné době považovat z převážné části 

za antroposoly“ [48].  
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Obrázek 10: Půdní mapa [50] 

7.3 Hydrologické a klimatické poměry 

Zájmové území náleží k úmoří Baltského moře. Celým okresem protéká řeka Olše, jenž 

ústí do řeky Odry. Do řeky Olše zprava ústí řeky Petrůvka a Šotkůvka, zleva řeka 

Stonávka. Na Karvinsku lze nalézt četné zvodnělé poklesové kotliny, které jsou následkem 

důlní činnosti. Odtokové poměry jsou důlní činností silně ovlivněny [48]. 

Území se dle klimatické klasifikace Atlasu podnebí Česka, vycházející z Quittovy 

klasifikace, nachází v mírně teplé oblasti MW7 a teplé oblasti W2, jejichž podrobné 

charakteristiky uvádí následujíc tabulka (Tabulka 10) [51]. 
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Tabulka 10: Klimatická charakteristika oblasti MW7 a W2 [51] 

Parametr 
Klimatická charakteristika oblasti 

MW7 W2 

Počet letních dní 30-40 50-60 

Počet sní s průměr. teplotou 10° C a více 140-160 160-170 

Počet dní s mrazem 110-130 100-110 

Počet ledových dní 40-50 30-40 

Průměrná lednová teplota -2- -3 -2- -3 

Průměrná červencová teplota 16-17 18-19 

Průměrná dubnová teplota 6-7 8-9 

Průměrná říjnová teplota 7-8 7-8 

Průměr. počet dní se srážkami 1 mm a více 100-120 900-100 

Suma srážek ve vegetačním období 400-450 350-400 

Suma srážek v zimním období 250-300 200-300 

Počet dní se sněhovou pokrýkou 60-80 40-50 

Počet zatažených dní 120-150 120-140 

Počet jasných dní 40-50 40-50 

 

7.4 Fytogeografické poměry 

Okres Karviná náleží do fytogeografického obvodu Karpatské mezofytikum a 

fytogeografického okresu Ostravská pánev, pouze jižním okrajem zasahuje do 

fytogeografického okresu Podbeskydská pahorkatina. Celé území Karvinska potenciálně 

pokrývaly lesy. Část tvořily lužní porosty svazu Alnion incanae, mokřadní olšiny svazu 

Alnion glutinosae, vrbové a vrbotopolové luhy svazů Salicion triandrae a Salicion albae, 

mimo údolní nivy tvoří převážnou část podmáčené dubové bučiny Carici-Quercetum. 

Z lužních lesů i dubových bučin se zde zachovaly pouze fragmenty.  Polopřirozená 

vegetace je tvořena zbytky vlhkých luk, především pcháčových (Calthion), psárkových 

(Alopecurion pratensis) a na mezických stanovištích ovsíkových (Arrhenatherion). Ve 

střední části okresu se nachází velké množství sedimentačních a odkalovacích nádrží, 

jejichž flóra je chudá, v litorálech se však místy tvoří velké plochy rákosin, jež jsou 

využívány vodním ptactvem. Na plochách, které jsou ovlivněny průmyslem a těžbou uhlí 
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převládají ruderální cenózy a neofyty, především se jedná o křídlatku japonskou 

(Reynoutria japonica), křídlatka sachalinská (Reynoutria sachalinensis), netýkavka 

žláznatá (Impatiens glandulifera), zlatobýl kanadský (Solidago canadensis) a další [48]. 

8 Metodika  

8.1 Polní experiment 

8.1.1 Popis výzkumné plochy 

Polní pokus byl prováděn na výzkumné ploše nacházející se v těsné blízkosti Farmy 

Stonava. V rámci pole byla vytyčena plocha o celkové velikosti 100 m
2
, jenž je na mapě 

znázorněna červeným bodem (Obrázek 11). V rámci této plochy bylo 50 m
2
 využito pro 

aplikaci fugátu, 50 m
2
 pak pro aplikaci separátu, jemuž se věnuje ve své diplomové práci 

kolega Bc. Adam Hlaváč. Jako referenční sloužila sousedící plocha (rovněž 50 m
2
), kterou 

farma využívá pro své účely a byla hnojena močovinou, dále hnojivem Polidap a LAV. 

 

Obrázek 11: Výzkumná plocha [52] 
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Tabulka 11: Základní parametry výzkumné plochy [53] 

půdní typ luvizem oglejená 

půdotvorný substrát sprašové hlíny 

zrnitost hlinitá - středně těžká 

struktura drobtovitá 

skeletovitost bez skeletu 

hloubka půdy hluboká 

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

MKVK (% obj.) 37 -39 

humus (%) 2 - 3 

sorpční kapacita (mmol+/100 g) 13 - 17 (střední) 

stupeň sorpčního nasycení (%) 70 - 80 (slabě nasycená až nasycená) 

 

8.1.2 Úprava digestátu 

Fugát byl připravován odstředěním digestátu, odebraného z bioplynové stanice Farma 

Stonava, na centrifuze Nuve NF 800 s kapacitou 4x200 ml, 4100 otáček za minutu, která 

však nebyla dostatečná z důvodu potřeby odstřeďování velkého objemu digestátu (200 l). 

Proto bylo následné odstřeďování již prováděno na průmyslové centrifuze BEHO o 

kapacitě 50 kg, 2000 otáček za minutu, a probíhalo ve dnech 1. 7., 24. 7., 7. 8. a 21. 8. 

2014. 

Tabulka 12: Harmonogram odstřeďování digestátu 

Datum odstřeďování digestátu  

1.7.2014 

24.7.2014 

7.8.2014 

21.8.2014 
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Obrázek 12: Centriuga NF 800 (Bártková, 2014) 

 

Obrázek 13:  Centrifuga BEHO (Bártková, 2014) 
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8.1.3 Stanovení dávky fugátu 

Dávka fugátu, která byla aplikována na výzkumnou plochu, vycházela z Nitrátové 

Směrnice a Limitů hnojení jednotlivých plodin (dle nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o 

stanovení zranitelných oblastí a akčním programu ve znění pozdějších předpisů), který 

v případě kukuřice činí 230 kg N/ha. V případě výzkumné plochy o velikosti 50 m
2
 se 

jednalo o limitní hodnotu 1,15 kg N. Maximální dávka fugátu, vycházející z obsahu dusíku 

(Tabulka 13), byla stanovena na 393 kg (Tabulka 14).  

 

Tabulka 13: Přepočet celkového dusíku ve fugátu dle obsahu sušiny 

Sušina (%) 
N celkový (% 

v sušině) 

N celkový (% 

ve fugátu) 

N celkový (g/kg 

fugátu) 

2,15 13,6 0,3 2,924 

 

Tabulka 14: Maximální aplikační dávka fugátu pro výzkumnou plochu dle limitu přívodu dusíku 

Limit přívodu 

dusíku 
Limit pro výzkumnou plochu 

Maximální dávka 

fugátu na plochu 

230 kg N/ha 1,150 kg N/50 m
2
 393 kg 

 

8.1.4 Terénní práce 

Před samotným pěstováním byly prostřednictvím půdní sondy provedeny odběry vzorků 

(směsné vzorky) půdy z ploch F a R dle metodického postupu odběru vzorků hnojiv, 

rostlin a půdy pro stanovení rizikových prvků v agroekosystémech a dalších parametrů 

půdní úrodností [54], které byly poté analyzovány laboratoří Morava a. s. Po ukončení 

polního pokusu byly opět provedeny odběry vzorků půdy na obou plochách. 

Po konzultaci s agronomem byl na základě jeho zkušeností s aplikací hnojiv na Farmě 

Stonava zvolen časový interval hnojení na každých 14 dní. Aplikace fugátu byla prováděna 

od 29. 6. 2014 do 31. 8. 2014 s ohledem na aktuální počasí, které vždy neumožňovalo 
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přesné dodržení tohoto intervalu. Fugát byl na plochu aplikován konvicí, a poté motykou 

zapracován do půdy.  

Pravidelně bylo také prováděno odplevelení plochy, na kterou byl aplikován fugát, jelikož 

zde na rozdíl od referenční plochy nebyly používány žádné herbicidní přípravky.  

V rámci terénních prací dále proběhlo měření nadzemní biomasy u dvaceti kukuřic na 

ploše A i B a následný odběr vzorku biomasy rostlin. Z každé plochy byly odebrány dvě 

rostliny, které byly dále rozděleny na kořen a nadzemní část (stonek, list, palice, zrno) pro 

účely chemické analýzy jednotlivých částí.  

Tabulka 15: Harmonogram terénních prací 

Datum Terénní práce 

15. 4. 2014 Odběr vzorků půdy 

29. 6. 2014 Aplikace fugátu 

18. 7. 2014 Aplikace fugátu, odstranění plevele 

1. 8. 2014 Aplikace fugátu 

7. 8. 2014 Odstranění plevele 

15. 8. 2014 Aplikace fugátu 

31. 8. 2014 Aplikace fugátu 

5. 9. 2014 
Odběr vzorků půdy, měření přírůstků, odběr biomasy 

rostlin 

 

Vzorky půd a rostlinné biomasy, jež byly odebrány z výzkumné plochy, byly analyzovány 

akreditovanou laboratoří Morava s. r. o, pro zjištění obsahu rizikových prvků, přijatelných 

živin a ostatních parametrů. Jejich podrobný výčet a jednotlivé metody stanovení jsou 

uvedeny v příloze (Příloha 1).  

8.2 Řízený laboratorní experiment 

Řízený laboratorní experiment sloužil k doplnění a porovnání výsledků získaných v rámci 

polního pokusu. 
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8.2.1 Příprava umělé půdy 

Umělá půda byla připravena a upravena dle nároků na pěstování kukuřice smícháním a 

homogenizací křemenného písku, kaolínového jílu ca rašeliny s přídavkem uhličitanu 

vápenatého pro úpravu pH. Jednotlivé složky byly prosety sítem o velikosti ok 0,2 mm 

pomocí třepačky GFL, typu 3006. 

 

Obrázek 14: Sítování (Bártková, 2014) 

8.2.2 Stanovení dávky fugátu 

Maximální dávka, aplikovatelná na laboratorní plochu (1 květináč) opět vycházela 

z Nitrátové směrnice a limitů hnojení jednotlivých plodin (viz kapitola 8.1.3) a byla 

stanovena na 0,44 kg fugátu na jeden květináč (Tabulka 16). 

 

Tabulka 16: Maximální aplikační dávka fugátu na laboratorní plochu 

Limit 

přívodu 

dusíku 

Limit pro laboratorní 

plochu 

Maximální dávka 

fugátu na plochu 

230 kg N/ha 0,0013 kg N/0,049 m
2
 0,44 kg 
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8.2.3 Laboratorní práce 

Pro laboratorní experiment bylo použito deset květináčů o průměru 25 cm, do nichž byla 

zasazena semena kukuřice – hybrid Kws Agro Vitallo (3 semena do každého květináče). 

Květináče F1 - F5 byly hnojeny fugátem (viz Obrázek 15), květináče R1 – R5 byly 

hnojeny digestátem. Jelikož se digestát na Farmě Stonava používá pro běžné hnojení a 

výnosy odpovídají výnosům plodin hnojných běžnými hnojivy, sloužily tyto vzorky jako 

vzorky referenční. 

Aplikace fugátu a digestátu probíhala každých 14 dní od 5. 12. 2014 do 18. 3. 2015. Každý 

týden byly měřeny přírůstky biomasy jednotlivých rostlin za účelem následného 

statistického zpracování dat. Po ukončení pokusu byly změřeny a zváženy kořeny 

jednotlivých rostlin, z nichž byly dále vytvořeny směsné vzorky pro F a R sloužící 

k chemické analýze, totéž bylo provedeno s nadzemními částmi jednotlivých rostlin. Pro 

účely chemické analýzy byly také odebrány směsné vzorky půd pro variantu F a R. 

Analýzy vzorků půd a rostlinné biomasy byly opět provedeny laboratoří Morava s. r. o (viz 

Příloha 3). 

 

Obrázek 15: Květináče F1 - F5 pro aplikaci fugátu (Bártková, 2014) 
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8.3 Zpracování získaných dat 

Závislosti vybraných parametrů byly zpracovány v programu Microsoft Office Excel 2007. 

Základní statistické parametry – míry centrální tendence byly vypočítány prostřednictvím 

programu Statistica 12.  

9 Výsledky 

9.1 Polní pokus 

Po aplikaci fugátu na výzkumnou polní plochu (F) došlo ke zvýšení pH půdy z 6,08 na 

6,52, tzn. ke změně půdní reakce ze slabě kyselé na neutrální. V případě plochy, která byla 

hnojena průmyslovým hnojivem (R), došlo naopak k poklesu této hodnoty, a to z 6,77 na 

6,22 (viz Graf 1). 

 

Graf 1: Hodnota pH půdy před hnojením a po hnojení 

 

Při hodnocení obsahu přijatelného fosforu, draslíku a hořčíku v půdě bylo možné vycházet 

z kritérií hodnocení výše jmenovaných živin pro ornou – středně těžkou půdu [40]. Obsahy 
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těchto živin v půdě na ploše F a R před a po hnojení uvádějí následující grafy (Graf 2, Graf 

3). 

 

Graf 2: Obsah přijatelných živin v půdě dle Mehlicha III před hnojením a po hnojení (sklizni) F 

 

Před aplikací fugátu na plochu byl obsah přijatelného fosforu v půdě vyhovující, po 

hnojení dobrý. Obsah draslíku v půdě byl před hnojením vysoký, po hnojení dobrý a obsah 

hořčíku před hnojením dobrý, po hnojení vyhovující.  

 

Graf 3: Obsah přijatelných živin v půdě dle Mehlicha III před a po hnojení (sklizni) R 
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Na referenční ploše byl obsah přijatelného fosforu před i po hnojení velmi vysoký, obsah 

draslíku před i po hnojení dobrý, obsah hořčíku před hnojením dobrý a po hnojení 

vyhovující. 

Následující krabicové grafy znázorňují výšku 20 kukuřic hnojených fugátem a výšku 20 

kukuřic, které byly hnojeny průmyslovým hnojivem (viz Graf 4). 

 

 

Graf 4: Krabicový graf - výška rostlin F, R 

 

Jak z těchto grafů vyplývá, ani v jednom případě se zde nevyskytují odlehlé hodnoty ani 

extrémy, je však viditelný rozdíl hodnot výšek kukuřic na ploše F a R. Výšky kukuřic při 

hnojení fugátem se pohybují v rozmezí od 108 do 220 cm, v případě referenčních vzorků 

od 291 do 345 cm. Medián pro vzorky F činí 179,5 cm, v případě vzorků R pak 322 cm. 

 

V rámci polního pokusu bylo dále změřeno 20 palic kukuřic z plochy F a 20 palic z plochy 

F (Graf 5). Je zde viditelné široké rozmezí hodnot velikostí u palic kukuřic hnojených 

fugátem, které se pohybují od 14 do 32 cm, hodnota mediánu je 21,5 cm. V případě 
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referenční plochy se velikosti palic pohybují v rozmezí od 20 do 28 cm, medián zde činí 25 

cm.  

 

Graf 5: Krabicový graf - velkost palic F, R 

 

Přehled ostatních popisných statistických charakteristik týkajících se výšek rostlin a 

velikosti palic znázorňuje Tabulka 17. 

 

Tabulka 17: Základní statistické charakteristiky – velikost rostlin a palic F, R 

Parametr 
Rostlina Palice 

výška - F (cm) výška - R (cm) velikost F (cm) velikost - R (cm) 

Aritmetický průměr 169,4 321 22,3 24,6 

Medián 179,5 322 21,5 25 

Dolní kvartil 140 311,5 19 23,5 

Horní kvartil 192 330,5 25,5 26,5 

Minimum 108 291 14 20 

Maximum 220 345 32 28 

Směrodatná odchylka 34,7 14,5 5 2,6 
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Přestože (jak vyplývá z výše uvedených grafů a tabulky) rostliny hnojené fugátem 

nedosahovaly takové výšky jako rostliny hnojené průmyslovým hnojivem, velikost jejich 

palic tak veliké velikostní rozdíly nevykazovala a jejich průměrná velikost byla 

srovnatelná (viz Graf 6).  

 

Graf 6: Výška rostlin a velikost palic z ploch F a R 

 

Významné rozdíly však jsou viditelné v případě hmotnosti palic z ploch F a R, průměrná 

hmotnost u vzorků F činí 71,2 g, u vzorků R 232,8 g (Graf 7).  
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Graf 7: Porovnání hmotnosti palic z ploch F a R 

 

V Graf 8 a Graf 9 je shrnuta distribuce makroelementů v jednotlivých částech rostliny 

vzorků F a R. Pro lepší přehlednost byly dále vytvořeny koláčové grafy, znázorňující 

procentuální zastoupení výše jmenovaných prvků v jednotlivých částech rostliny, které 

jsou uvedeny v příloze (Příloha 4).   

 

Graf 8: Distribuce makroelementů v rostlině hnojené fugátem 

0 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

350 

1 2 3 4 5 

H
m

o
tn

o
st

 (
g)

 
Hmotnost palic 

F 

R 

0 5 10 15 20 

Dusík celkový 

Fosfor 

Draslík 

Vápník 

Hořčík 

Makroelementy (g/kg v sušině) 

Distribuce makroelementů v rostlině (F) 

střed palice 

zrno 

stonek + listy 

kořen 



Magdaléna Bártková: Možnosti využití fugátu (kapalné frakce z bioplynových stanic) jako 

alternativního hnojiva 

 

2015  53 

 

 

Graf 9: Distribuce makroelementů v rostlině hnojené průmyslovým hnojivem 

 

Makroelementy obecně byly více distribuovány do nadzemní části rostliny, výjimku 

představoval draslík a hořčík u referenční plochy, který byl více akumulován v kořenech 

rostliny. Největší obsah dusíku, vápníku a hořčíku se nacházel u obou variant (F, R) 

v listech a stoncích, fosfor byl nejvíce kumulován v zrnu. K největší akumulaci draslíku u 

varianty F docházelo v listech + stoncích, v případě plochy R v kořenech rostliny. Vyšší 

obsah hořčíku, vápníku, draslíku, fosforu i dusíku ve středu palice, zrnu, stonku a listech 

byl zaznamenán u vzorků F, naopak vyšší koncentrace těchto prvků v kořenech byla 

pozorována u rostlin R, nejednalo se ovšem o významné rozdíly. V případě rostlin 

hnojených fugátem i rostlin hnojených průmyslovým hnojivem má z makroelementů 

dominující postavení draslík, a to ve všech částech rostliny. 

 

V následujících grafech (Graf 10, Graf 11) je znázorněna distribuce mikroelementů a 

hliníku v rostlinách z ploch F a R. Pro lepší viditelnost byly dále vytvořeny grafy, v nichž 

je shrnuta distribuce mikroelemetů (Zn, Mn a Cu), jejichž hodnoty se pohybují ve stejných 

řádech (Graf 12). Grafy procentuálního zastoupení všech prvků v jednotlivých částech 

rostliny jsou opět pro lepší přehlednost uvedeny v příloze (Příloha 4).  
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Graf 10: Distribuce mikroelementů a hliníku v rostlině hnojené fugátem 

 

 

Graf 11: Distribuce mikroelementů a hliníku v rostlině hnojené průmyslovým hnojivem 
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Graf 12: Distribuce Zn, Mn, Cu v rostlině F, R 

 

Co se týče obsahu mikroelementů, je dominantním prvkem u varianty F i R železo, jehož 

vyšší obsah lze pozorovat společně s vyšším obsahem hliníku, především u rostlin, které 

byly hnojeny průmyslovým hnojivem (R). V případě železa, hliníku i manganu dochází 

k největší akumulaci v kořenech rostlin, vyšší obsahy těchto prvků v kořenech byly 

zjištěny u rostlin R. U rostlin hnojených fugátem lze pozorovat vyšší obsah zinku, 

manganu a mědi v nadzemních částech rostlin ve srovnání se vzorky R. 

Olovo bylo u varianty F i R nejvíce kumulováno v kořenech rostlin. Dle největšího obsahu 

olova lze jednotlivé části rostliny sestupně seřadit následovně: kořen, zrno, stonek + listy, 

střed palice u rostlin z plochy F. U rostlin z plochy R se pak jedná o: kořen, stonek + listy, 

střed palice a zrno (viz Graf 13).  
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Graf 13: Distribuce olova v rostlinách F a R 

 

9.2 Laboratorní experiment 

Graf 14 porovnává průměrné týdenní přírůstky biomasy rostlin z květináčů F, které byly 

hnojeny fugátem s přírůstky rostlin, jenž byly hnojeny digestátem (R). Digestát při 

laboratorním pokusu zastupoval průmyslové hnojivo, jelikož je jeho složení s běžně 

používanými hnojivy srovnatelné.  

Při počátečních měřeních je viditelný větší nárůst biomasy u referenčního vzorku, ovšem 

v této fázi byly ještě rostlinami využívány živiny nacházející se v semenech, vliv hnojení 

tak lze pozorovat až později. V měsíci březnu jsou již znatelné větší přírůstky u rostlin 

hnojených fugátem. Byla však zaznamenána 50% mortalita u rostlin hnojených digestátem, 

u rostlin, které byly hnojeny fugátem, pak mortalita pouze 8 %.  
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Graf 14: Průměrné týdenní přírůstky biomasy kukuřic z ploch F a R 

 

V rámci laboratorních prací byly před sklizením měřeny a váženy kořeny a nadzemní části 

jednotlivých rostlin z ploch F a R. Popisné statistické charakteristiky týkající se nadzemní 

části rostlin uvádí Tabulka 18, pro grafické znázornění byly také vytvořeny krabicové 

grafy (viz Graf 15, Graf 16).  

 

Tabulka 18: Popisné statistické charakteristiky - nadzemní část rostlin 

Parametr 
Nadzemní část rostlin 

výška - F (cm) výška - R (cm) hmotnost - F (g) hmotnost - R (g) 

Aritmetický průměr 70,9 62,2 7,4 7,6 

Medián 66 68 6,6 9,2 

Dolní kvartil 60,5 53 4,7 5,9 

Horní kvartil 82,5 71 9,5 9,9 

Minimum 56 45 2,8 1,7 

Maximum 93 74 14,9 11,5 

Směrodatná odchylka 13,4 12,6 3,54 3,9 
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Graf 15: Krabicové grafy - výška rostlin F, R 

Výšky rostlin se na ploše F pohybovaly v širokém rozmezí, a to od 56 do 93 cm. Průměrná 

výška rostlin z této plochy činila 70,9 cm, medián 66 cm. Na ploše R se výšky rostlin 

pohybovaly od 45 do 74 cm, průměrnou výškou bylo 62,2 cm, medián v tomto případě 

činil 68 cm.  

 

Graf 16: Krabicové grafy - hmotnost rostlin F, R 
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Přestože rostliny z plochy F dosahovaly větších výšek, než tomu bylo na ploše R, jejich 

hmotnost byla ve srovnání s touto plochou naopak nižší a její průměrná hmotnost činila 7,4 

g, u plochy R 7,6 g.  

V rámci Tabulka 19, Graf 17 a Graf 18 jsou dále znázorněny popisné statistické 

charakteristiky související s velikostí a hmotností kořenů rostlin z ploch F a R.  

 

Tabulka 19: Popisné statistické charakteristiky - kořen 

Parametr 
Kořen 

délka- F (cm) délka - R (cm) hmotnost - F (g) hmotnost - R (g) 

Aritmetický průměr 14 14,6 0,5 0,8 

Medián 12 17 0,5 0,9 

Dolní kvartil 12 15 0,4 0,6 

Horní kvartil 16 17 0,5 1,1 

Minimum 10 6 0,1 0,3 

Maximum 20 18 1 1,3 

Směrodatná odchylka 3,6 4,9 0,2 0,4 

 

 

 

Graf 17: Krabicové grafy - délky kořenů F, R 
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Délky kořenů vzorků F se opět vyskytovaly v širším rozmezí hodnot, a to od 10 do 20 cm, 

přičemž průměrná hodnota byla 14 cm. Medián je v tomto případě shodný s dolním 

kvartilem (Q25), v obou případech se tedy jedná o hodnotu 12 cm. Vzorky R se pohybovaly 

v rozmezí od 6 do 18 cm, hodnota 14,6 byla délkou průměrnou. Medián je shodný 

s horním kvartilem (Q75) a činí 17 cm. Jak vyplývá z grafu, nachází se zde extrémní 

hodnota. 

 

Graf 18: Krabicový graf - hmotnost kořenů F, R 

 

Průměrná hmotnost kořenů rostlin z plochy F byla 0,5 cm. Hodnota mediánu byla shodná s 

hodnotou horního kvartilu a taktéž činila 0,5 cm. V souboru dat se nacházejí extrémy, které 

představují hodnoty 0,1 a 1 cm. 
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Následující grafy uvádějí obsahy jednotlivých makroelementů, mikroelementů a ostatních 

prvků v kořenech a nadzemních částech rostliny F a R (Graf 19, Graf 20, Graf 21).  

 

 

Graf 19: Obsah makroelementů v rostlině F, R 

 

Stejně jako v případě výsledků analýzy rostlinné biomasy z polního pokusu, má i zde 

z makroelementů dominantní postavení draslík. Vyšší obsah vápníku, fosforu a dusíku 

v nadzemní části rostliny lze pozorovat u rostlin z plochy R, nejedná se ovšem o významné 

rozdíly.  
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Graf 20: Obsah mikroelementů v rostlinách F, R 

Z mikroelementů má dominantní postavení v rostlině železo, jehož vyšší obsah lze 

předpokládat i v kořenech rostlin, přestože nebyl laboratoří jeho obsah (stejně jako obsah 

manganu) v kořenech stanoven.  

 

 

Graf 21: Obsah hliníku a olova v rostlinách F, R 

 

Rostliny hnojené fugátem obsahovaly vyšší obsah hliníku než rostliny z referenční plochy, 

u rostlin z plochy R byl zjištěn vyšší obsah olova v porovnání s plochou F. 

Graf 22 porovnává obsah přijatelných živin dle Mehlicha III po hnojení na plochách F a R. 
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Graf 22: Porovnání obsahu přijatelných živin v půdě po hnojení ploch F a R 

 

Vyšší obsah přijatelného vápníku, draslíku, hořčíku a fosforu v půdě byl po hnojení zjištěn 

na ploše R. Obsahy přijatelného železa, manganu a hliníku v půdě byly na plochách F i R 

srovnatelné. 

 

10 Diskuze 

Fugát získaný odstředěním digestátu z Bioplynové stanice Stonava byl shledán jako 

vyhovující pro použití na zemědělskou plochu, jelikož obsah rizikových prvků splňoval 

výše popsané legislativní požadavky, tedy limitní hodnoty rizikových prvků pro hnojiva 

s obsahem sušiny < 13 % (dle vyhlášky č. 474/2000 Sb.). 

V poslední době se do většího povědomí dostává možnost využití digestátu jako hnojiva, 

ovšem využití jeho separované kapalné frakce - fugátu k těmto účelům v současnosti není 

příliš prostudována. 

V případě fugátu jako hnojiva byl zjištěn příznivý obsah živin v sušině (především N, P, 

K), který může být srovnatelný s běžně využívanými minerálními hnojivy.  Dle Haraldsena 
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a jeho výzkumu při pěstování ječmene vykazoval tekutý digestát obdobné parametry jako 

minerální hnojivo [55]. 

Jak již však bylo zmíněno, jedná se o obsah živin v sušině, jistým problémem tak může být 

nízký podíl sušiny (2 %), a tím potřeba aplikace většího množství fugátu k zabezpečení 

přívodu dostatečného množství minerálních živin do půdy.  

Dle poměru C:N (dle analýzy tato hodnota činí 2) se fugát řadí mezi hnojiva s rychle 

uvolnitelným dusíkem, nutné je tak jeho okamžité zapravení do půdy z důvodu zamezení 

ztrát amoniakálního dusíku. Amoniakální dusík ve fugátu v rámci druhé analýzy 

představoval více než 90 % z celkového N, což převyšuje obsah, který bývá udáván 

v případě digestátu, jehož podíl na celkovém dusíku se v rámci studií, jež provedli 

Alburquerque nebo Tambone, pohyboval v rozmezí od 60 do 80% v závislosti na 

použitých vstupních surovinách [25, 27]. S fugátem  je dále vhodná aplikace některých 

posklizňových zbytků, např. slámy, a tím zajištění dostatečného přísunu labilních 

organických látek do půdy, čímž by došlo také ke zlepšení poměru C:N v půdě.  

Vzhledem k (vysoké) variabilitě vstupních surovin, a tím i proměnlivému složení 

digestátu, resp. fugátu z BPS, není vždy možné dodržet deklarované složení, tudíž by 

každé aplikaci měla předcházet chemická analýza, což vzhledem k finančním prostředkům 

nebylo možné, a tak při hodnocení obsahu rizikových prvků, stejně jako při stanovování 

dávky fugátu, bylo třeba vycházet z hodnot zjištěných v rámci prvních dvou analýz fugátu. 

Hodnoty rizikových prvků v půdě po hnojení fugátem vyhovovaly maximálním 

přípustným hodnotám uvedeným v příloze č. 1 (rizikové prvky v půdách náležejících do 

zemědělského půdního fondu) vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé 

podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu. 

Po aplikaci fugátu na výzkumnou polní plochu došlo ke zvýšení pH půdy, v případě 

plochy, která byla hnojena průmyslovým hnojivem, došlo naopak k poklesu této hodnoty. 

Fugát se tak jeví jako velmi vhodný především pro aplikaci na kyselé půdy. 

Zajímavý byl poměr velikosti palic kukuřic k výškám rostlin zjištěný v rámci polního 

pokusu. Přestože rostliny hnojené fugátem nedosahovaly takové výšky jako rostliny 

hnojené průmyslovým hnojivem, velikost jejich palic byla srovnatelná, rozdílná však byla 



Magdaléna Bártková: Možnosti využití fugátu (kapalné frakce z bioplynových stanic) jako 

alternativního hnojiva 

 

2015  65 

 

jejich hmotnost, která byla znatelně vyšší v případě palic R, tedy hnojených průmyslovým 

hnojivem.  

Z chemických analýz biomasy kukuřic z plochy F i R polního i laboratorního pokusu 

vyplývá, že z makroelementů má dominantní postavení ve všech částech rostliny draslík. 

Draslík působí antagonisticky na příjem jiných kationtů z půdy, jeho zvýšený příjem tak 

může vést k omezení příjmu především hořčíku a vápníku. Při aplikaci fugátu je proto 

třeba věnovat dostatečnou pozornost obsahu přijatelného draslíku v půdě před hnojením a 

zamezit tak zvýšenému přísunu tohoto prvku do půdy s ohledem na jeho antagonistické 

působení na ostatní kationty. Jako dobrý poměr K:Mg, bývá uváděna hodnota v půdě 

menší, než 1,6, kdy nelze očekávat problémy s výživou Mg, jako vyhovující pak hodnota 

od 1,6 do 3,2, kdy je však třeba přistupovat ke hnojení opatrně, zvláště pak v případě 

krmných plodin. Jako nevyhovující bývá označována hodnota větší, než 3,2, kdy již 

dochází k nadměrnému příjmu K na úkor Mg a měl by být v těchto případech draslík 

vypuštěn z hnojení [56]. Před hnojením fugátem  na polní ploše tato hodnota činila 1,67, 

po hnojení již 2,08. Obsah přijatelného draslíku tak může představovat určité omezení při 

použití fugátu jako hnojiva. 

Jak vyplývá z analýz rostlinné biomasy, makroelementy obecně byly více distribuovány do 

nadzemní části rostliny, naopak mikroelementy byly nejvíce akumulovány v kořenech 

rostlin, což odpovídalo předpokládané distribuci vzhledem k funkcím, jež jednotlivé prvky 

v rostlinách plní.  

Z mikroelementů mělo ve všech částech rostlin dominantní postavení železo, jehož vyšší 

obsah bylo možné pozorovat společně s vyšším obsahem hliníku především v kořenech 

rostlin, což korespondovalo s obsahy těchto prvků v půdě. Hliník přijatý rostlinou se 

hromadí v kořenech a může brzdit příjem jiných iontů, především fosforu, jenž pevně váže 

a vyvolává tak jeho nedostatek [36]. U laboratorního pokusu rostliny vykazovaly vyšší 

obsah hliníku, než tomu bylo u pokusu polního, což bylo pravděpodobně zapříčiněno nižší 

hodnotou pH půdy. V rámci laboratorního pokusu nebyly laboratoří stanoveny obsahy 

železa a manganu v kořenech rostlin, (nejspíše z důvodu nedostatečné velikosti vzorku) lze 

však předpokládat jejich největší akumulaci právě v kořenech. 
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Je také nutné poukázat na jistá omezení předkládané studie, a to, že v případě polního 

pokusu mohly být výsledky zkresleny okrajovým efektem, jelikož se plocha, na níž byl 

aplikován fugát, nacházela v těsné blízkosti lesa. Pro další výzkum tak lze mimo jiné 

doporučit také provedení polního pokusu na lépe situované ploše větších rozměrů za 

účelem větší objektivity a získání většího množství dat pro statistické zpracování.  

Na polní plochu hnojenou fugátem nebyly aplikovány žádné herbicidní přípravky a přesto, 

že probíhalo pravidelné ruční odplevelení plochy, mohla mít tato skutečnost, vzhledem 

k nižší konkurenceschopnosti kukuřice především na počátku vegetačního období, také 

vliv na výnosové parametry rostlin na ploše F.  

V rámci laboratorního pokusu byly zjištěny extrémní hodnoty u délek a hmotností kořenů 

z plochy R a F, důvodem mohla být nevhodná manipulace při vyndávání rostlin 

z květináče, vedoucí k poškození kořene. Dále také přítomnost smutnic (Sciara sp.), která 

byla u laboratorního pokusu zaznamenána. Tato skutečnost mohla mít vliv nejen na 

výsledné parametry kořenů, ale na průběh celého pokusu.  

Využití fermentačního zbytku z bioplynových stanic se jeví jako výhodné řešení především 

pro zemědělce a zemědělské podniky mající v bezprostřední blízkosti bioplynovou stanici, 

dojde tak nejenom ke zhodnocení všech výstupních surovin z procesu anaerobní 

fermentace, ale také k úspoře na minerálních hnojivech. Omezení ovšem může 

představovat energetická a ekonomická náročnost procesu separace tekuté frakce 

z digestátu, stejně jako nákladnost dopravy velkého množství fugátu vzhledem k velkému 

obsahu vody, která tvoří až 98 % fugátu.  
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11 Závěr 

V diplomové práci byla řešena velmi aktuální problematika související s neustále se 

zvyšujícím počtem bioplynových stanic a s ním spojené otázky co nejefektivnějšího 

zhodnocení fugátu, tedy separované tekuté frakce digestátu, jež je jedním z produktů 

procesu anaerobní fermentace.  

Možnost využití fugátu jako hnojiva byla hodnocena na základě polního pěstování 

kukuřice seté (hybridu Kws Agro Vitallo) v průběhu jednoho vegetačního období, a na 

základě následného doplnění získaných výsledků při pěstování výše jmenované plodiny 

v laboratorních podmínkách. Polní pokus probíhal od 15. 4. do 5. 9. 2015 na ploše 

nacházející se v těsné blízkosti farmy Stonava. Účinky fugátu jako hnojiva byly 

porovnávány s průmyslovými hnojivy Polidap, LAV a močovinou, jenž byly farmou 

Stonava používány pro hnojení referenční plochy. Používaný fugát byl získán odstředěním 

digestátu pocházejícího ze zemědělské bioplynové stanice Stonava, která jako vstupní 

suroviny využívá vepřovou kejdu a kukuřičnou siláž. Na polní pokus navazoval laboratorní 

experiment, ke kterému byl rovněž využit fugát z výše jmenované bioplynové stanice a 

který probíhal od 28. 11. 2014 do 1. 4. 2015.  

Fugát dle chemické analýzy splňoval legislativní požadavky, tedy limitní obsahy 

rizikových prvků v hnojivech s obsahem sušiny menším, než 13 %.  Hodnoty rizikových 

prvků v půdě po hnojení fugátem rovněž vyhovovaly maximálním přípustným hodnotám 

uvedeným v příloze č. 1 (rizikové prvky v půdách náležejících do zemědělského půdního 

fondu) vyhlášky č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany 

zemědělského půdního fondu. 

Jedním z problémů, který fugát jako hnojivo skýtá, je velmi nízký podíl sušiny, jež je 

v něm obsažen. K zabezpečení dostatečného přísunu živin do půdy je potřeba jej aplikovat 

větší množství. Problematická může být energetická a ekonomická náročnost procesu 

separace tekuté frakce z digestátu a také nákladnost dopravy vhledem k již 

zmiňovanému vysokému obsahu vody ve fugátu. 



Magdaléna Bártková: Možnosti využití fugátu (kapalné frakce z bioplynových stanic) jako 

alternativního hnojiva 

 

2015  68 

 

Jedním z pozitiv fugátu je jeho vliv na zvýšení pH půdy po jeho aplikaci na rozdíl od 

průmyslových hnojiv, po jejichž použití bylo naopak pozorováno snížení této hodnoty. 

Použití fugátu je tedy vhodné především pro kyselé půdy. Rostliny, které byly hnojeny 

fugátem nedosahovaly takových výšek jako rostliny hnojené průmyslovým hnojivem, 

z hlediska obsahů a distribuce živin a ostatních prvků však nebyly u rostlin z plochy F a 

rostlin z plochy R pozorovány významné rozdíly. Cíle stanovené v rámci diplomové práce 

byly splněny. Pro další výzkum v této oblasti lze doporučit především provedení polního 

pokusu na lépe situované ploše a provedení chemických analýz u většího počtu vzorků 

rostlinné biomasy.  
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Příloha č. 4: Koláčové grafy procentuálního zastoupení prvků v rostlinách 

 

Graf č. 1: Distribuce N v rostlinách F, R 

 

Graf č. 2: Distribuce P v rostlinách F, R 

 

Graf č. 3: Distribuce K v rostlinách F, R 
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Graf č. 4: Distribuce Ca v rostlinách F, R 

 

Graf č. 5: Distribuce Mg v rostlinách F, R 

 

Graf č. 6: Distribuce Cu v rostlinách F, R 
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Graf č. 7: Distribuce Zn v rostlinách F, R 

 

Graf č. 8: Distribuce Mn v rostlinách F, R 

 

Graf č. 9: Distribuce Fe v rostlinách F, R 
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Graf č. 10: Distribuce Al v rostlinách F, R 

 

Graf č. 11: Distribuce Pb v rostlinách F, R 
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Příloha č. 4: Fotodokumentace 

 

Obrázek č. 1: Odběr digestátu (Bártková, 2014) 

 

Obrázek č. 2: Odstřeďování - fugát (Bártková, 2014) 
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Obrázek č. 3: Odběr vzorků půdy (Hlaváč, 2014) 

 

Obrázek č. 4: Výzkumná polní plocha (Bártková, 2014) 

 



Magdaléna Bártková: Možnosti využití fugátu (kapalné frakce z bioplynových stanic) jako 

alternativního hnojiva 

 

2015  105 

 

 

Obrázek č. 5: Odplevelení polní plochy (Hlaváč, 2014) 

 

 

Obrázek č. 6: Velikost kukuřic - zleva referenční, fugát, separát (Bártková, 2014) 

 


