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1. listopadu 2003 vstoupilo v platnost ustanovenı vyhlasky c . 284/2003 Sb., kterou se menı
vyhlaska c . 451/2000 Sb., kterou se provadı zakon c . 91/1996 Sb., o krmivech, ve znenı
pozdejsıch predpisu . Podle techto pravnıch predpisu  se v C eskž republice zakazuje pouzitı
kostnıch a masokostnıch moucek ke krmenı hospodarskych zvırat. V zemıch Evropskž unie
jiz v minulosti platil zakaz zkrmovanı kostnıch a masokostnıch moucek skotem. Rozhodnutım
Rady 2000/766/ES vydanžho v ramci opatrenı k prevenci a kontrole sırenı BSE se zakaz
jejich zkrmovanı rozsıril na vsechny kategorie hospodarskych zvırat. Rocnı produkce
cca 2,4 mil. tun masokostnı moucky, ktera byla dr ıve v zemıch EU zkrmovana, se nynı musı
spalovat.

V tžto souvislosti byl U strednı kontrolnı a zkusebnı ň stav zemedelsky - Odbor agrochemie,
pu dy a vyzivy rostlin pozadan, aby overil moznost vyuzitı techto materialu  ke hnojenı.
Sledovat se mel jednak vliv kostnıch a masokostnıch moucek na vynos a kvalitu pestovanych
plodin a jednak takž vliv na pu dnı vlastnosti. Vzhledem k tomu, ze U KZU Z nema opravnenı
vyjadrovat se k otazkam zdravotnı bezpecnosti souvisejıcıch s aplikacı techto materialu  jako
hnojiv na zemedelskou pu du je takž nutnž stanovisko veterinarnı a hygienickž spravy.

Surovž kostnı moucky a moucky masokostnı se v pu de velmi pomalu rozkladajı. Z pohledu
vyzivy rostlin jsou materialem s dlouhodobym hnojivym ň c inkem. Obsahujı pomerne vysoky
obsah fosforu a dusıku (2,6-6,5% P a 3-10% N), ale na druhž strane i tuku (8-11% i vıce). Pro
hnojenı polnıch plodin se bezne nepouzıvajı, spıse se doporucuje jejich vyuzitı jako suroviny
do kompostu .

Zkous enı kostnıch a masokostnıch moucek v U KZU Z
Jiz v letech 1992 a 1993 U KZU Z overoval v nadobovž vegetacnı zkousce hnojivy ň c inek

masokostnı moucky z Veterinarnıho a asanacnıho ň stavu v Otrokovicıch. Prokazal se
pozitivnı vynosovy vliv a po dvou letech se zvysil takž obsah pr ıstupnžho fosforu v pu de.
Nebyly vsak sledovany fyzikalnı vlastnosti pu dy, kterž mohou byt, vzhledem k vysokžmu
obsahu tuku v mouckach, znacne ovlivneny.

Zejmžna sledovanı zmen fyzikalnıch vlastnostı pu dy bylo tedy du vodem zalozenı dvouletž
nadobovž vegetacnı zkousky, ve kterž se v roce 2003 zacaly overovat stupn ovanž davky
surovž kostnı a masokostnı moucky s rozdılnymi obsahy tuku, dusıku, fosforu a dalsıch zivin.
Samozrejme se sleduje vliv zivoc isnych moucek na ru st a vyvoj pestovanych rostlin a na
zakladnı agrochemickž vlastnosti pu dy, vcetne sledovanı obsahu tuku v pestovanych
rostlinach a v pu de.

Metodika a vyhodnocenı vysledku  vegetacnı nadobovž zkousky:
Pro zhodnocenı vlivu overovanych moucek byly zvoleny dve plodiny, a to kukurice na

silaz, odru da TIARA 235 a jetel lucnı, odru da TEMPUS.
Pro realizaci zkousky byla pouzita lehka hlinitopısc ita pu da, ve kterž byly stanoveny

zakladnı agrochemickž (pH, pr ıstupnž ziviny) a fyzikalnı parametry (zrnitost, STV). Do
zkousky byly zarazeny dve kostnı moucky a jedna moucka masokostnı:
1. kostnı moucka pro psy:      8,3% tuku; 4,7% N; 11,1% P (registrovano jako krmivo)
2. kostnı moucka na hnojenı: 1,1% tuku; 3,9% N; 12,74 %P (registrovano jako hnojivo)
3. masokostnı moucky:          18,3% tuku; 8,5% N; 3,6% P (registrovano jako krmivo)

U overovanych moucek byly provedeny kompletnı analyzy podle zakona c .91/1996 Sb.



U kukurice byla kazda ze zkousenych moucek pouzita ve trech aplikacnıch davkach: 1 t.ha-1,
1,5 t.ha-1 a 2 t.ha-1. U jetele byly pouzity pouze dve hladiny moucek: 1 t.ha-1 a 2 t.ha-1.
K temto kombinacım byla zarazena srovnavacı nehnojena kontrola. Dohnojenı zakladnımi
zivinami v 1. roce zkousky nebylo zamerne provedeno.

V pru behu vegetace bylo provadeno osetrovanı beznymi povolenymi pr ıpravky na ochranu
rostlin. Nebyly zaznamenany zadnž vizualnı negativnı c i depresivnı projevy na ru st a vyvoj
obou plodin.

 Pro posouzenı vlivu overovanych moucek byly hodnoceny tyto parametry: pru mernž
vynosy nadzemnı hmoty kukurice a zelena hmota dvou sec ı jetele. Dale byly provedeny
anorganickž analyzy rostlinnych vzorku , agrochemickž a fyzikalnı rozbory pu dnıch vzorku
odebranych po sklizni kukurice (porost jetele byl po druhž sec i zachovan a vyhodnocenı bude
provedeno v roce 2004). Neopomenutelnym faktorem hodnocenı tžto zkousky bylo stanovenı
obsahu tuku v biomase plodin a zejmžna obsah tuku v pu de.

Vsechny kombinace hnojenı s pouzitymi mouckami vynosy kukurice oproti nehnojenž
kontrole zvysovaly. Nejlepsı vynosovy efekt u kukurice mela masokostnı moucka v davce
1,5 t.ha-1, ktera jej zvysila tžmer  o 50 %. Takrka stejny vynosovy efekt mela kombinace
kostnı moucka pro psy v nejvyssı davce 2 t.ha-1 (viz. tabulka c . 1).

Obdobna situace nastala pri hodnocenı vynosu jetele. V naprostž vetsine pr ıpadu
aplikovanž moucky jetele zvysily. Nejvetsı vynos zelenž hmoty byl dosazen u obou sec ı
u masokostnı moucky, kdy pri davce 1 t.ha-1 vynos vzrostl o 44 % a pri dvojnasobnž davce
(2 t.ha-1) o vıce jak o 64 % oproti nehnojenž kontrole (viz. tabulka c . 2).

Vysledky anorganickych rozboru  rostlinnžho materialu prokazaly mırnž zvysenı obsahu
dusıku a horc ıku v zavislosti na dodanž davce kostnı moucky pro psy a masokostnı moucky
(srovnano oproti nehnojenž kontrole). Shledan byl rovnez nepatrny naru st obsahu tuku
v hmote kukurice oproti kontrole.

Z vysledku  agrochemickych rozboru  pu dnıch vzorku  je zrejmž, ze mırne vzrostla zasoba
pr ıstupnžho fosforu a vapnıku, ve srovnanı s nehnojenou kontrolou a rovnez se stavem pu dy
pred zalozenım zkousky. Nejvyrazneji se na tom podılela kostnı moucka na hnojenı, naru st
korespondoval se stupn ovanım aplikacnı davky tžto moucky.

Velmi du lezitym parametrem bylo zhodnocenı obsahu tuku v pu de. Vysledky analyz
neprokazaly jeho povysenı u zadnž ze sledovanych moucek. Ve vsech vzorcıch pu dy byl
stanoven obsah < 2 g.kg-1, coz je mez detekce a tato hodnota nebyla zadnou kombinacı
prekrocena. Parametry sorpcnıho komplexu STV hnojenı mouckami neovlivnilo, stejne jako
pomer vodıkovych iontu  a vodivosti. Poslednım faktorem byl obsah oxidovatelnžho uhlıku
(Cox), ktery aplikacı masokostnı moucky stoupl priblizne o 0,5 %. Jeho zvysenı
korespondovalo se stupn ovanım aplikacnıch davek. Rovnez parametry fyzikalnıch vlastnostı
pu dy se oproti kontrole a stavu pu dy pred zalozenım nezmenily.

Na zaklade vsech dosazenych vysledku  zkousky je zrejmy pozitivnı vliv overovanych
moucek na vynos pestovanych plodin, obsah pr ıstupnych zivin a organickych latek v pu de.
Ani v jednom pr ıpade se neprokazal negativnı vliv na fyzikalnı vlastnosti pu dy, zejmžna
z pohledu vysokžho obsahu tuku po aplikaci ru znych druhu  a davek moucek.

 V pr ıpade pozitivnıho vyjadrenı ze strany zdravotnickych, hygienickych
a veterinarnıch organu  soucasnž platnž pravnı predpisy nebranı legalnı registraci (zakon
c .156/1998 Sb. o hnojivech, ve znenı pozdejsıch predpisu ) kostnıch a masokostnıch moucek
ke hnojenı.



Tabulka c . 1
vynosy kukurice

        kombinace hnojenı  davka t.ha-1

∅ v gramech relativnı v %
1. nehnojena kontrola 0 32,1 100
2. kostnı moucka pro psy 40,8 127,1
3. kostnı moucka na hnojenı 37,1 115,5
4. masokostnı moucka 1 t.ha-1

42,7 133,1
5. kostnı moucka pro psy 41,6 129,5
6. kostnı moucka na hnojenı 39,5 123,2
7. masokostnı moucka 1,5 t.ha-1

47,6 148,2
8. kostnı moucka pro psy 47,5 147,9
9. kostnı moucka na hnojenı 37,0 115,4
10. masokostnı moucka 2 t.ha-1

42,9 133,7

Tabulka c . 2
vynosy jetele I.sec vynosy jetele II.seckombinace hnojenı davka t.ha-1

∅ v gramech relativnı v % ∅ v gramech relativnı v %
1. nehnojena kontrola 0 8,8 100 6,2 100
2. kostnı moucka pro psy 9,3 105,3 5,5 88,0
3. kostnı moucka na hnojenı 9,6 109,2 6,1 98,7
4. masokostnı moucka

1 t.ha-1

12,7 143,9 7,4 119,2
5. kostnı moucka pro psy 10,8 122,3 5,8 93,8
6. kostnı moucka na hnojenı 9,6 108,5 5,7 92,4
7. masokostnı moucka

2 t.ha-1

14,5 163,8 7,2 115,5


