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Abstrakt 

V pokusu byl zkoumán vliv fermentátů jako odpad organického původu, pocházející ze 

zemědělské a průmyslové výroby, nebo z komunální sféry. Fermentát byl přimíchán do půdy 

v takovém množství, aby odpovídalo 6,25 g sušiny fermentátu na 1 litr zeminy. Do půdy 

v nádobových pokusech byla vyseta semena pšenice a byl sledován vliv na růst kořenů 

a nadzemní biomasy. Bylo zjištěno, že některé fermentáty snižují produkci celkové biomasy. 

V polních podmínkách mohou být projevy odlišné. 

Klíčová slova: fermentát, pšenice setá, produkce, nadzemní část, kořen, růst 

 

Abstract  

Influence of fermentate application into the soil was studied. The fermentate is a waste 

of organic origin, coming from agriculture and industry. Fermentate was added into the soil in 

quantity 6.25 g of dry matter per one litre of soil. In the frame of pot trial wheat seeds were 

sown into this substrate. The growth of both underground and aboveground biomass was 

observed. It was found that some fermentates decrease the production of biomass. In the field 

conditions the effect could be different. 
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Úvod 

Organická hmota nemusí být nutnou zátěží v komunálním odpadu a v odpadech 

ze zemědělské a průmyslové výroby. Pokud takový odpad nekončí ve spalovnách nebo na 

místních skládkách, slouží k výrobě kompostu a v rámci koloběhu organické hmoty jej lze 

vracet zpět do půdy. V současné době do koloběhu organické hmoty vstupuje další významný 

článek a to je digestát vznikající při výrobě bioplynu. Jednou z cest výroby bioplynu je tzv. 

suchá anaerobní fermentace. Tato metoda je vyvíjena řadu let a vzniklé publikace řeší široké 

spektrum souvislostí od složení vsázky až po kvalitu bioplynu (Pastorek, Kára, 2003;  

Pospíšil, 2011). Protože množství organického odpadu stále narůstá, je dobré ho zpracovávat 

rychleji a efektivněji. Tím se zabývá výzkumný projekt, ze kterého vznikl tento článek. 

V rámci projektu byl navržen, sestaven a je zkoušen speciální anaerobní mobilní kontejnerový 

rotační bioreaktor. Ten je možné využívat pro různé procesy, zejména pro suchou anaerobní 

fermentaci (výrobu bioplynu ze stohovatelné vsázky) a pro intenzivní aerobní fermentaci 

(reaktorové kompostování, biosušení). Reaktor je také možné využívat i pro mokrou či 

polosuchou anaerobní fermentaci (výrobu bioplynu z tekuté vsázky). Vzniklý produkt po 

výrobě bioplynu se nazývá anaerobní fermentát (syn. digestát), který je možné využít jako 

hnojivo, jež může měnit chemické i fyzikální vlastnosti půdy. Na změnu půdního prostředí 

reagují rostliny rychlostí a množstvím nárůstu biomasy. Kromě základních hmotnostních 

charakteristik se v produkční biologii používá také nepřímých parametrů. Často využívaným 
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parametrem je stanovení poměru podzemní a nadzemní části rostlin, který se označuje R/S 

ratio (z anglického root/shoot ratio). Poměr R:S je druhově a geneticky předurčen. Mění se 

během ontogenetického vývoje rostliny a také v závislostech na změnách životního prostředí 

a na stresech. Je svázán s cílenými vlastnostmi kulturních rostlin jako je hromadění živin 

(polysacharidy, proteiny, lipidy) do zásobních orgánů, suchovzdornost nebo schopnost 

efektivního využití vody. Během růstu a stárnutí rostliny se poměr R:S postupně zmenšuje, 

jak ve své práci uvádí Šerá (2013), která se zabývá významem a správnou interpretací tohoto 

poměru. 

 

Tab. 1: Složení vsázky, délka fermentace a pH výsledného fermentátu. 

označení 

vzorku 
složení vsázky 

% 

hm. 

doba 

zdržení ve 

fermantaci 

[dny] 

doba 

aerobního 

dozrávání 

[dny] 

pH 

výsledného 

fermentátu 

fermentát 

K3 

kompost 2 měsíce po založení, 

částice do 25 mm 
25 

4 109 5,7 kukuřičná siláž, částice do 20 mm 45 

travní senáž, částice do 30 mm 30 

fermentát 

K8 

travní hmota ze sekačky, částice 

do 200 mm 
91 

7 57 7,9 
hobliny hrubé sterilované (smrk + 

borovice), částice do 25 mm 
9 

KOMPOZO 
bioodpady z údržby městské 

zeleně a od občanů a firem 
100 cca 180 119 8,2 

DP 

kukuřičná siláž   50 

cca 36 211 8,6 

tritikále siláž 25 

hovězí kejda 23 

G-fáze z výroby MEŘO 1 

vyslazené cukrovarnické řepné 

řízky 
1 

K3, K8 – jedná se o aerobní fermentáty z rotačního fermentoru 

KOMPOZO – zralý, komerčně dostupný kompost z firmy OZO Ostrava (kompostárna Ostrava Hrušov) 

DP - jedná se o anaerobní digestát ze zemědělské BPS Pustějov II, Moravskoslezský kraj.   

 

Materiál a metody 

Bylo navrženo několik vsázek do fermentačního reaktoru v podobě směsí ze širokého spektra 

biologického materiálu, ať už se jedná o komunální odpad, hobliny z dřevařské výroby anebo 

produkty zemědělské výroby. Přesné složení směsí včetně dalších charakteristik jsou uvedeny 

v tab. 1. Fermentát vzniklý po proběhlém cyklu byl přimíchán do půdy (tab. 2) z pole 

v takovém množství, aby odpovídalo 6,25 g sušiny fermentátu na 1 litr zeminy. To odpovídá 

množství 50 t chlévského hnoje na 1 ha při sušině hnoje 25 %, přičemž uvažovaná hloubka 

orniční vrstvy je 20 cm. Do této obohacené půdy byla vyseta pšenice jarní, odrůda Julie, a 

kultivována ve skleníku v teplotních podmínkách 22/16 °C. Každá varianta měla tři 

opakování, v jednom opakování bylo kultivováno 20 rostlin. Kontrolní varianta byla bez 

přidaných fermentátů. Po 26 dnech byly rostliny vyjmuty z půdy (fenologická fáze - obilniny 

- BBCH 14), očištěny a náhodně rozděleny do čtyř skupin v počtu pěti kusů a byly zváženy, 

odděleně nadzemní a podzemní části. Stanovena byla absolutní sušina a vypočítána produkce 

suché hmoty. Ze získaných parametrů byl vypočítán poměr R/S. Získané hodnoty byly 

statisticky hodnoceny pomocí programu Statistica 12, metodou analýzy variance (ANOVA 
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P>0.05) s následným hodnocením Tukeyovým testem.   

 

Tab 2: Obsah makroelementů a pH půdy, do které byly přidány fermentáty. 

živina N [mg.kg
-1

] P [mg.kg
-1

] K [mg.kg
-1

] Mg [mg.kg
-1

] Ca [mg.kg
-1

] pH 

půda 18,0 87,0 419,7 170,7 6679,3 7,3 

 

Výsledky a diskuse 

Průměrná hmotnost nadzemní části pšenice (v jedné skupině 5 rostlin, viz materiál a metody) 

(graf 1) se pohybuje v intervalu od 0,265 g do 0,420 g suché hmoty v závislosti na pokusné 

variantě. Nejvyšší hodnoty dosáhla varianta kontrolní (0,420 g) a tvoří statisticky odlišnou 

skupinu ve srovnání s variantami KOMPOZO, K8 a K3. Kontrolní varianta společně 

s variantou DP jsou statisticky odlišné od varianty K3, varianty KOMPOZO a K8 tvoří 

přechodovou část mezi oběma skupinami. Průměrná hmotnost kořenů (graf 2) se pohybuje 

v intervalu 0,235 – 0,323 g suché hmoty. Nejvyšších hodnot opět dosahuje kontrolní varianta. 

Na základě statistického hodnocení lze výsledky rozdělit do tří skupin. První skupinu tvoří 

kontrolní varianta (0,323 g) společně s variantami DP (0,310 g), KOMPOZO (0,307 g) a je 

rozdílná od skupiny třetí, kterou zastupuje pouze varianta K3 (0,235 g). Druhá skupina 

reprezentovaná variantou K8 (0,291 g) tvoří přechodovou část mezi oběma rozdílnými 

skupinami. Pomě R/S nabývá hodnot od 0,809 do 0,990 a v tomto parametru nebyly 

statisticky zjištěny žádné rozdíly. K podobným hodnotám poměru R/S u neovlivněných 

variant dospěli u juvenilních rostlin pšenice také Sala a kol. (2015). Obecně se využití 

digestátu v pěstování rostlin hodnotí kladně, ale má své limity. Například Dubský a kol. 

(2019) zkoušeli přidávat pevnou fázi digestátu (separát) do rašelinového substrátu pro 

hrnkové rostliny okrasné květem. Zjistili, že podíl separátu s přirozenou vlhkostí nad 10 % 

omezuje růst rostlin pro svůj vysoký obsah rozpustných solí a snížil obsah snadno dostupné 

vody. V souladu s těmito výsledky se domníváme, že celkově nižší produkce biomasy u 

variant s fermentátem v našem experimentu může být zapříčiněna vlivem vysoké koncentrace 

některých prvků. S přídavkem fermentátu se do substrátu dostalo množství prvků, které uvádí 

tab. 3. V případě draslíku je celkový obsah v půdní směsi 641,1 mg. Takové množství je 

hodnoceno podle Mehlicha III jako velmi vysoké i na těžkých půdách. Pro středně těžké půdy 

je jako velmi vysoký obsah hodnoceno množství nad 420 mg draslíku v 1000 g půdy. 

Nadbytek draslíku v půdě brzdí příjem zejména dvojmocných kationtů, vede k zakrnění růstu 

rostlin. 

 

Tab. 3: Obsah prvků [mg.kg půdy
-1

], které se do půdy dostaly s přídavkem fermentátu. 

fermentát K Na Al Cl 

K3 221,4 40,3 84,9 97,9 

K8 220,1 0,8 18,6 82,7 

KOMPOZO 269,1 9,1 253,5 38,1 

DP 130,4 3,9 18,2 26,4 
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Graf 1: Průměrná hmotnost nadzemních části pšenice. Chybové úsečky vyjadřují směrodatnou 

chybu (SE). 

 
 

Největší statistické rozdíly jak v hmotnosti sušiny listů, tak v hmotnosti sušiny kořenů byly 

zjištěny mezi kontrolní variantou a variantou K3 (viz tab. 1). To může být způsobeno více 

faktory. Zmíněnou nadlimitní koncentrací draslíku za spolupůsobení další osmoticky 

aktivního sodíku. Uvádí se, že rostliny jsou citlivé na obsah sodíku v půdě kolem 70 mg/kg 

(Trávníčková, 2011), nicméně práce se nezabývá synergickým účinkem více osmoticky 

aktivních iontů. Vzhledem k tomu, že fermentát K3 je ze 75 % složený z fermentovaných 

krmiv, lze předpokládat i přítomnost a vliv organických kyselin vznikajících při fermentaci ( 

např. kys. mléčná, octová, mravenčí a máselná) a také vliv konzervantů např. sorban draselný, 

nebo benzoan sodný. Obsah těchto látek nebyl v experimentu sledovaný a jejich vliv na 

inhibici růstu rostlin není dostatečně známý. Druhou variantou s nejnižší zjištěnou produkcí 

biomasy je varianta K8.  Fermentát v této variantě obsahuje hobliny z jehličnatých stromů, 

resp. ze smrku (Picea sp.) a borovice (Pinus sp.) (tab. 1). Ve dřevě těchto stromů je přítomná 

pryskyřice, která je tvořena těkavými látkami, převážně terpeny. Terpeny mohou ovlivňovat 

růst hub, bakterií i vyšších rostlin. Inhibiční vliv terpenů na klíčení na růst rostlin huseníčku 

(Arabidopsis sp.) jasně dokládá práce Araniti a kol. (2017). Lze předpokládat, že za sníženou 

produkcí biomasy může stát obsah terpenů. Obsah terpenů v této práci nebyl analyzován. 

Inhibiční vliv varianty K8 byl zjištěn i v dřívější naší práci zabývající se vlivem fermentátů na 

klíčení semen pšenice seté (Lang a kol. 2019). 
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Graf 2: Průměrná hmotnost kořenů pšenice. Chybové úsečky vyjadřují směrodatnou chybu 

(SE). 

 
 

Graf 3: Poměr hmotnosti kořenů ke hmotnosti nadzemních částí. Chybové úsečky vyjadřují 

směrodatnou chybu (SE). 

 
 

 

Závěr 

Odpad organického původu, pocházející ze zemědělské a průmyslové výroby, nebo 

z komunální sféry, je možné a vhodné dále využít v procesu fermentace k produkci kompostu 

nebo bioplynu. Zbytkovým produktem fermentace je fermentát či digestát, který se může 

využívat v rostlinné výrobě jako hnojivo a zdroj organických látek do půdy. Experimentálním 

ověřením bylo zjištěno, že použité směsi deklarovaného složení po fermentaci snížily 

produkci biomasy nadzemních i podzemních orgánů u pšenice seté. Poměr root/shoot ale 

ovlivněn nebyl, což znamená, že při snížení produkce nedošlo k ovlivnění fyziologické 

rovnováhy. Je potřeba brát v úvahu, že se jedná o nádobový pokus, ve kterém přišla semena 

do kontaktu s fermentátem přímo po promíchání. V polní praxi uplyne několik dní až měsíců 

od aplikace fermentátu do doby setí a část živin se dostane do hlubších vrstev půdního profilu. 

Taktéž množství přidaného fermentátu bylo relativně vysoké, v přepočtu na 50 t hnoje na 
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jeden hektar plochy. Nicméně nádobové pokusy poukazují na nutnost provedení polních 

pokusů před aplikací fermentátů. Také je potřeba při aplikaci do půdy hlídat obsah 

jednotlivých živin, zejména draslíku a počítat s nimi do plánu hnojení, aby nedocházelo 

k přehnojení. Zvýšená pozornost je potřeba věnovat i obsahu chloridů, resp. obsahu sodíku, 

který v půdě přetrvává a jeho koncentrace se může v půdě kumulovat, zvyšovat. Vstupní 

komponenty do fermentačního zařízení je potřeba hlídat, aby neobsahovaly nadlimitní 

množství balastních látek a nedocházelo ke kontaminaci půdy a následně ke kontaminaci 

plodin, krmiv a potravin. 
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