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1 ÚVOD

Název zkoušky: Porovnání účinnosti digestátů s různými typy hnojiv při hospodaření ve 
zranitelné oblasti

Účel zkoušky: Porovnání hnojivé účinnosti digestátů, kejdy, kompostu na výnos, kvalitu 
produkce a půdní vlastnosti při hospodaření ve zranitelné oblasti.

Druh zkoušky: Polní zkouška byla založena ve výrobním typu bramborářském v Lípě 
u Havl. Brodu na plochách výživářské báze jako přesná víceletá. 

Osevní postup:
rok osevní postup
2011 brambory ranéxx – odrůda Adéla
2012 pšenice ozimá (meziplodina)
2013 kukuřice na silážxx

2014 ječmen jarní
xx aplikace organických hnojiv

Kombinace hnojení:
V polní zkoušce je zařazeno 5 kombinací hnojení. Každá kombinace je 4x opakována na 

jedné odrůdě. 

kombinace hnojení způsob/druh hnojení

1. nehnojeno
2. minerální dusíkatá hnojiva (bilanční dávka)
3. kejda (bilanční dávka podle N)
4. digestát I Lípa (bilanční dávka podle N)
5. digestát II Telč (bilanční dávka podle N)
6. kompost Náměšť (bilanční dávka podle N)

Plodina: rané brambory, odrůda Adéla

Popis odrůdy: hlízy středně velké, vzhledné, nárůst pomalý, počet pod trsem středně vysoký, 
středně odolné proti mechanickému poškození. Varný typ B, středně pevné konzistence, slabě 
až středně moučnaté, chutné, netmavne. Rostlina středně vysoká, polovzpřímená; tloušťka 
stonku tenká až střední, typ trsu přechodný; list malý až středně velký, lístek malý až středně 
velký, středně široký, zvlnění okraje slabé; květ bílý, malý až středně velký, četnost květů 
nízká až střední

1.1 Dávky živin a použitá hnojiva

Minerální dusík je aplikován v dávce, kterou v daném roce organického hnojení (tj. 2011 a 
2013) pokusná plodina (brambory, kukuřice) odčerpá plánovanou sklizní (bilanční dávka 
dusíkatého hnojení). Základní dávka dusíku je pro brambory rané 120 kg.ha-1 (při 
plánovaném výnosu cca 30 tun brambor.ha-1), pro kukuřici 150 kg.ha-1 (při plánovaném 
výnosu cca 35 tun hmoty.ha-1). Na tuto hladinu minerálního dusíkatého hnojení budou 
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dopočítávány aplikační dávky ostatních hnojiv, tj. kejdy, digestátů, kompostu (podle jejich 
aktuálního obsahu dusíku). 

Kompost je zařazen v kategorii hnojiv s pomalu uvolnitelným dusíkem, proto 
vypočítaná aplikační dávka (podle obsahu N) se násobí 2x a finální aplikační dávka je 
tedy dvojnásobná !

Plodiny (pšenice, ječmen) následující po organicky hnojené plodině (bramborách a kukuřici) 
nejsou minerálním dusíkem hnojeny. Rovněž tak se nehnojily dalšími živinami (P, K, Mg, Ca).

Dusík byl aplikován v ledku amonném s vápencem, kejda a digestát I (dále jen DG) pochází
ze Zemědělské společnosti Lípa u Havl. Brodu. Digestát II pochází z BPS Telč, CMC kompost 
poskytla společnost ZERA.

Jako meziplodina (po sklizni ozimé pšenice) bude použita hořčice bílá, narostlá zelená 
hmota se před podzimní orbou uválí a následně orbou zaklopí do půdy.

Všechna organická hnojiva (kejda, digestáty, kompost) budou analyzována na obsah 
základních živin (N, P, K, Ca, Mg), hodnotu pH a obsah organické hmoty.

1.2 Výpočet aplikačních dávek hnojiv

komb.2    LAV 27 %
               120*100/27 = 444,4 kg/ha

komb.3   kejda 7,8 % sušiny
      obsah N 3,2 % v sušině

120*100/0,78 = 15384,6
15,384/32*100 = 48,07 t/ha

komb. 4 digestát Lípa 7,1 % sušiny
      obsah N 6,0 % v sušině

120*100/0,71 = 16901,4 kg/ha při 100 % sušině
16,9 t / 60*100 = 28,16 t /ha

komb. 5 digestát Telč 5,3 % sušiny
      obsah N 0,335 % v sušině 

120*100/10(0,53)= 22641 kg/ha při 100 % sušině
      22,6/ 57*100 = 39,6 t/ha

komb. 6 CNC kompost 55 % sušiny
      obsah N 0,6 % v původním vzorku

120*100/10 = 1200 kg/ha při 100 % sušině
1,2 / 6*100 = 20 t/ha - dvojnásobná dávka tj. 40 t/ha

1.3 Chemické složení použitých hnojiv

Použitá hnojiva
Chemické vlastnosti - obsah v sušině [%]

sušina N P2O5 K2O

Kejda z Lípy 7,8 3,2 0,8 3,8

Digestát BPS Lípa 7,1 6,0 1,0 5,3

Digestát BPS Telč 5,3 6,3 1,05 6,5

CMC kompost org. hnojivo 55 1,1 - -

Analýzy byly provedeny v ÚKZÚZ NRL v období duben-červen 2011
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1.4 Agrotechnické záznamy během vegetace

31.3. smykování 1x místem

28.4. hnojení min. hnojivy, kejdou, kompostem a digestáty

28.4. příprava půdy 2x kombinátorem a 1x rotační brány

29.4. výsadba

5.5. postřik Afalon 45 SC(2l/ha) + Comand 36 CS(0,2l/ha)

16.6. postřik Consento (2l/ha) + Calypso 480 CS(0,1l/ha)

28.6. postřik Casoar (2,5l/ha)

12.7. postřik Consento (2l/ha) + Biscaya 240 OD(0,2l/ha)

25.7. postřik Revus (0,6l/ha)

3.8. postřik Altima 500 SC(0,4l/ha)

11.8. postřik Infinito (1,6l/ha)

22.8. postřik Ranman (0,2l/ha)

30.8. sklizeň

Po aplikaci hnojiv byla ihned provedena příprava pozemku dvakrát kombinátorem a 
jednou rotačními branami. Sadba brambor byla zasázena 29. dubna do dobře připravené a
přiměřeně vlhké půdy. Vzejití bylo zaznamenáno dne 26.5. u všech kombinací hnojení. 
První výskyt mandelinky bramborové zaznamenán dne 10.6., po ošetření postřikem již bez 
výskytu. Poškození plísní bramborovou, škůdci a zvěří nebylo zaznamenáno. Pokus sklizen 
dne 30.8.

1.5 Hodnocené parametry

Sledování agrochemických vlastností půdy:
Za účelem sledování změn v agrochemických vlastnostech půdy byl před založením polní 

zkoušky odebrán z celé pokusné plochy jeden průměrný vzorek půdy na stanovení: druhu půdy, 
půdní reakce pH/CaCl2, obsah přístupných živin (metoda Mehlich III).

Po sklizni každé pokusné plodiny se odebírají půdní vzorky z každé kombinace hnojení a 
stanoveno pH/CaCl2, obsah přístupných živin (metoda Mehlich III).

Sledování obsahu Nmin v půdě je prováděno u všech plodin a kombinací. Vzorky se 
odebírají vždy na jaře a na podzim po sklizni pokusné plodiny z horizontů 0-30cm a 30-60 cm.
Sledování obsahu živin v rostlinách:

Pro sledování příjmu živin rostlinami byly odebírány vzorky brambor (průměrný vzorek 4 
opakování z každé kombinace hnojení). Ve vzorcích se stanovil obsah základních živin N, P, 
K, Mg, Ca, škrobu a nitrátů.

Na základě znalosti vstupních a výstupních údajů se pro každou pokusnou plodinu počítá
bilance živin.
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3 SKLIZŇOVÉ VÝSLEDKY

3.1 Výnosy brambor

Tab. 3.1: Průměrný výnos hlíz brambor [t/ha]

Kombinace hnojení
Výnos za opakování

Průměr Relativní srovnání %
A B C D

1.Nehnojeno 34,7 37,6 35,3 34,7 35,6 75,3 100

2.LAV 47,7 45,7 49,4 46,2 47,3 100 132,9

3.Kejda z Lípy 59,1 64,6 60,5 60,7 61,2 129,4 171,9

4.DG BPS Lípa 41,6 42,6 44,8 46,7 43,9 92,8 123,3

5.DG BPS Telč 43,6 44,4 46,7 48,4 45,8 96,8 128,7

6.CMC kompost 39,6 40,8 43,0 39,2 40,7 86,0 114,3

Po aplikaci kejdy průměrný výnos (61,2 t/ha) brambor vzrostl o 29,4 % ve srovnání s LAV
(47,3 t/ha). Výnosy po hnojení digestáty a kompostem se pohybovaly takřka na srovnatelné 
úrovni, v rozmezí 40,7 - 45,8 t/ha, tj. o 3,2 - 14% méně než LAV. Při srovnání s nehnojenou 
kontrolou (35,6 t/ha) ji tyto výnosy převýšily o 14,3 - 28,7 %.

3.2 Statistické zhodnocení výnosů 

Výnosy brambor byly statisticky vyhodnoceny jednofaktorovou analýzou variance 
s testováním průkaznosti rozdílů testem Tukey-Kramer na hladině spolehlivosti 95 %. Pro 
statistické zpracování dat byl použit statistický systém NCSS 2001.

Tab. 3.2: Tukey-Kramer test vícenásobného porovnání vlivu hnojení na výnos brambor

Zdroje variability:
Faktor A: kombinace: 4.4944

kombinace
průměrný

výnos
rozdíly mezi 
kombinacemi

1 35.575 6, 4, 5, 2, 3

6 40.65 1, 5, 2, 3

4 43.925 1, 3

5 45.775 1, 6, 3

2 47.25 1, 6, 3

3 61.225 1, 6, 4, 5, 2

  
Analýzou variance se prokázaly statisticky vysoce průkazné rozdíly výnosu po hnojení kejdou 
a všemi ostatními hnojivy. Další statisticky vysoce průkazný rozdíl je mezi nehnojenou 
kontrolou a zbývajícími kombinacemi. Statisticky průkazné rozdíly jsou mezi výnosy po 
LAVu, kejdě a obou digestátech. 
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4 ANORGANICKÉ ROZBORY ROSTLINNÝCH VZORKŮ

Anorganické rozbory byly provedeny v reprezentativních vzorcích brambor odebraných z 
každé kombinace při sklizni. Analýzy provedla akreditovaná laboratoř NRL ÚKZÚZ Brno, v 
říjnu 2011.

4.1 Popis použitých chemických metod

Stanovení dusíku, fosforu, draslíku, vápníku, hořčíku: při mineralizaci na mokré cestě byly 
rostlinné vzorky oxidovány H2O2 v H2SO4 za katalytického působení selenu. Stanovení bylo 
provedeno metodou AES-ICP (atomový emisní spektrofotometr s indukčně vázaným 
plazmatem) (ZBÍRAL, 2005). Nejistota stanovení vyjadřující pološíři intervalu, ve kterém se 
s 95% pravděpodobností nachází výsledek, činí pro P 8 %, K 6 %, Ca 17 %, Mg 8 %.
Stanovení nitrátového dusíku: obsah nitrátového dusíku byl stanoven v homogenizátu 
čerstvých vzorků iontově selektivní elektrodou s kapalnou membránou, metodou kalibrační 
křivky.
Stanovení škrobu: polarimetrické stanovení obsahu škrobu bylo provádeno podle ČSN EN 
ISO 10520 ČSN EN ISO 10520, je českou verzí evropské normy EN ISO 10520:1998 a má 
status české technické normy. Specifikuje polarimetrickou metodu stanovení obsahu škrobu v 
přírodním škrobu s výjimkou škrobu s vysokým obsahem amylózy.

4.2 Obsah makroelementů

Z tabulky 4.1, která prezentuje obsah makroelementů a sušiny vyplývá, že její nejvyšší 
obsah (23,1 %) byl stanoven na kombinací 4. hojené DG Lípa.

Nejvyšší obsah dusíku v hlízách byl po hnojení LAV 1,6 % a kompostu 1,37 %.
Tab.4.1: Průměrné obsahy makroelementů hlízách brambor

Kombinace hnojení
sušina

[%]

Průměrný obsah makroelementů v sušině [%]

N P K Ca Mg

1.Nehnojeno 19,50 1,09 0,24 2,15 <0,05 0,11

2.LAV 20,10 1,60 0,27 1,90 <0,05 0,12

3.Kejda z Lípy 19,70 1,26 0,26 2,12 <0,05 0,11

4.DG BPS Lípa 23,10 1,01 0,19 1,72 <0,05 0,10

5.DG BPS Telč 21,50 1,10 0,19 1,85 <0,05 0,09

6.CMC kompost 21,00 1,37 0,19 1,62 <0,05 0,10

Obsah fosforu u použitých organických hnojiv se nacházel v rozpětí 0,19 - 0,26 % P. 
Nejvyšší obsah P (0,27 %) byl stanoven po minerálním hnojení, přičemž rozdíly mezi komb.1.-
3 byly zanedbatelné. Shodně působily DG a kompost (0,19 % P).

Na obsah draslíku nejlépe působila kejda (2,12 % K), nehnojená kontrola vykázala 
podobný obsah (2,15 %).

Obsah vápníku byl zjištěn pod mezí detekce (<0,50 % Ca). U hořčíku byly rozdíly mezi 
kombinacemi v rozsahu analytické odchylky (0,09 - 0,12 % Mg).

4.3 Obsah nitrátů

Tabulka 4.2 uvádí průměrný obsah nitrátů stanovený v syrových bramborách. Nejvyšší
hodnoty byly po hnojení kejdou 264 mg/kg N-NO3, tj. o 54,4 % více než po hnojení LAV (171 
mg/kg). Nejnižší obsah nitrátů 68-118 mg/kg (o 31-60,2 % méně než po LAVu) byl stanoven 
po kompostu a digestátech. Pro brambory je vyhláškou 53/2002 Sb., kterou se stanoví 
chemické požadavky na zdravotní nezávadnost jednotlivých druhů potravin a potravinových 
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surovin dáno nejvyšší přípustné množství 300 mg/kg N-NO3
-.Tento limit nebyl žádnou 

kombinací hnojení překročen.

Tab.4.2: Průměrný obsah nitrátů v hlízách

Kombinace hnojení
Obsah N-NO3

ˉ v čerstvé hmotě [mg/kg]

  N-NO3
- [mg/kg]    relativní srovnání [%]

1.Nehnojeno 139 100 81,3

2.LAV 171 123,0 100

3.Kejda z Lípy 264 189,9 154,4

4.DG BPS Lípa 111 79,9 64,9

5.DG BPS Telč 68 48,9 39,8

6.CMC kompost 118 84,9 69,0

4.4 Obsah škrobu

Obsah škrobu se pohyboval v rozpětí od 12,9 do 16,1 % (nehnojená kontrola). Hnojení 
kejdou, jej značně snižovalo až na 12,9 %. Digestáty spolu s kompostem působily v tomto 
ohledu obdobně 15,2-15,8 %.

Tab.4.3: Obsah škrobu v hlízách

Kombinace hnojení
Obsah škrobu [%]

škrob [%] relativní srovnání [%]

1.Nehnojeno 16,1 100,0 113,4

2.LAV 14,2 88,2 100,0

3.Kejda z Lípy 12,9 80,1 90,8

4.DG BPS Lípa 15,7 97,5 110,6

5.DG BPS Telč 15,2 94,4 107,0

6.CMC kompost 15,8 98,1 111,3

5 VELIKOSTNÍ TŘÍDĚNÍ HLÍZ

Kejda (0,4 %) spolu s digestáty (1,5 %) reprezentovaly nejmenší podíl hlíz do 40 mm. Ve 
střední kategorii 40 - 70 mm, nejvyšší 95% podíl zastupovaly hlízy hnojené digestátem z Lípy 
a kontrola. V kategorii největších hlíz nad 70 mm se nejlépe projevila kejda, zaujímala 18,4 % 
a LAV 16,2 %, zatímco digestáty jen 3,6-7,7 % a kompost 9,2 %.

Tab. 5.1: Velikostní třídění

Kombinace hnojení

Velikostní třídění

do 40 mm 40 - 70 mm nad 70 mm

1.Nehnojeno 2,8 % 94,5 % 2,7 %

2.LAV 2,5 % 81,4 % 16,2 %

3.Kejda z Lípy 0,4 % 81,2 % 18,4 %

4.DG BPS Lípa 1,4 % 95,0 % 3,6 %

5.DG BPS Telč 1,5 % 90,8 % 7,7 %

6.CMC kompost 2,5 % 88,3 % 9,2 %
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6 AGROCHEMICKÉ ROZBORY PŮDNÍCH VZORKŮ

V průměrných vzorcích půdy odebraných z každé kombinace hnojení před založením 
pokusu a po sklizni brambor bylo stanoveno pH/CaCl2 a přístupné živiny P, K, Ca a Mg ve 
výluhu Mehlich III. Analýzy byly provedeny v NRL ÚKZÚZ Brno, na podzim 2011.

6.1 Zhodnocení obsahu přístupných živin

Výměnná půdní reakce kolísala v rozmezí 5,3-6,0 pH. Okyselující efekt mělo hnojení 
LAV a DG z Lípy (pH 5,3) v orniční vrstvě. V podorničí se půdní reakce nezměnila u kontroly, 
výrazné zvýšení bylo zaznamenáno jak u minerálně, tak organicky hnojených kombinací.

Tab. 6.1:Porovnání obsahu přístupných živin před založením pokusu a po sklizni

Kombinace hnojení pH/CaCl2

Obsah přístupných živin Mehlich III [mg.kg-1]

P K Ca Mg

H
or

iz
o

n
t 

0
-3

0c
m

1.Nehnojeno 5,7 44 81 1800 81

2.LAV 5,3 18 77 1690 81

3.Kejda z Lípy 5,7 46 72 1760 73

4.DG BPS Lípa 5,3 15 76 1730 81

5.DG BPS Telč 6,0 43 93 2000 87

6.CMC kompost 5,8 17 88 1800 87

Obsah před založením 5,6 35 107 1940 65

H
or

iz
o

n
t 

3
0-

60
cm

1.Nehnojeno 5,2 41 91 2120 89

2.LAV 6,1 15 88 1860 93

3.Kejda z Lípy 5,8 43 96 2200 92

4.DG BPS Lípa 6,4 21 91 1850 89

5.DG BPS Telč 5,8 55 109 2480 91

6.CMC kompost 6,5 36 119 2170 94

Obsah před založením 5,2 17 116 2020 90

Výměnná půdní reakce kolísala v rozmezí 5,3-6,0 pH. Okyselující efekt mělo hnojení 
LAV a DG z Lípy (pH 5,3) ve svrchní vrstvě 0-30cm. V podorničí oproti výchozím hodnotám 
při založení zkoušky se půdní reakce zvýšila u minerálně i organicky hnojených kombinací.

Obsah přístupného fosforu se významněji zvýšil ve svrchním horizontu 0-30 cm po kejdě
(46 mg.kg-1) a DG z Telče (43 mg.kg-1). Odčerpání ostatních živin bylo rovnoměrné a úměrné výnosu. 

I ve spodní vrstvě půdy 30-60cm se na zásobě fosforu pozitivně promítlo hnojení kejdou a DG 
z Telče. Zvýšení prokázalo i hnojení kompostem.
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6.2 Zhodnocení obsahu minerálního dusíku

Tab. 6.2: Obsah Nmin a frakcí N-NO3
-, N-NH4

+ v sušině

Kombinace hnojení
Nmin N-NO3

- N-NH4
+

mg/kg kg N/ha mg/kg kg N/ha mg/kg kg N/ha

H
or

iz
on

t
0

-3
0

cm

1.Nehnojeno 5,20 39,5 5,17 39,28 0,20 1,52

2.LAV 5,90 43,8 5,93 44,07 0,20 1,49

3.Kejda z Lípy 13,40 103,3 13,35 102,86 0,20 1,54

4.DG BPS Lípa 6,30 47,8 6,25 47,48 0,20 1,52

5.DG BPS Telč 7,00 53,1 6,96 52,81 0,20 1,52

6.CMC kompost 8,20 63,3 8,21 63,33 0,20 1,54

Obsah před založením jaro 2,89 21,15 2,56 18,74 0,32 2,34

H
or

iz
on

t 
30

-6
0c

m

1.Nehnojeno 2,90 10,9 2,95 11,15 0,20 0,76

2.LAV 1,40 5,4 1,42 5,48 0,20 0,77

3.Kejda z Lípy 4,80 18,6 4,77 18,46 0,20 0,77

4.DG BPS Lípa 3,20 11,5 3,24 11,63 0,20 0,72

5.DG BPS Telč 3,10 11,8 3,13 11,94 0,20 0,76

6.CMC kompost 3,60 13,7 3,60 13,74 0,20 0,76

Obsah před založením jaro 4,11 14,2 2,97 10,27 1,15 3,98

Nejvyšší obsah minerálního dusíku v půdě ve svrchním horizontu byl nad hranicí 100 kg 
N.ha po hnojení kejdou, v ostatních případech přibližně poloviční. Ve svrchním horizontuje je 
velmi široký poměr mezi N-NO3 a N-NH4, přičemž podíl amonné frakce je zanedbatelný a bez 
rozdílu mezi kombinacemi hnojení.

Ve spodním horizontu celkový obsah dusíku je nižší po hnojení LAV 5,4 kg N/ha, po 
kejdě bylo zjištěno 18,6 kg N/ha. Po digestátech a kompostu byl obsah Nmin vyrovnaný, 
v rozmezí 11,5 - 13,7 kg N/ha. Převládající podíl byl tvořen nitrátovým dusíkem, amonná 
složka je opět zanedbatelně nízká a bez vlivu hnojení.

Graf 1: Porovnání obsahu N-NO3
-, N-NH4

+ před založením a po sklizni brambor [kg/ha]
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7 BILANCE DUSÍKU

Pro komplexnější zhodnocení působení ověřovaných hnojiv byl proveden výpočet bilance 
živin. Živiny dodané hnojením a odebrané vyprodukovanou sklizní jsou podkladem pro 
výpočet bilance dusíku (tab.7.1). Výpočet bilance po prvním pokusném roce se zaměřuje pouze 
na dusík, ostatní živiny budou z praktických důvodů hodnoceny až v průběhu dalších 
pokusných let.

Po prvním pokusném roce byla zjištěna výrazně záporná bilance u nehnojené kontroly (-97 
kg/ha). Po kejdě z Lípy (-73 kg/ha) a LAV (-69 kg/ha) je bilance na stejné úrovni. Slabě 
záporná bilance N byla vypočítána po DG Telč (-6 kg/ha) a po kompostu (-19 kg/ha). Jediná 
kladná bilance dusíku byla po hnojení DG z Lípy + 9 kg/ha.

Tab.7.1: Zhodnocení bilance dusíku 

Kombinace hnojení
živiny DODANÉ

hnojivy [kg/ha]
odběr DUSÍKU
sklizní [kg/ha]

BILANCE DUSÍKU
[kg/ha]

1.Nehnojeno 0 97,0 -97,0

2.LAV 120 189,2 -69,2

3.Kejda z Lípy 120 192,8 -72,8

4.DG BPS Lípa 120 110,8 9,2

5.DG BPS Telč 120 126,0 -6,0

6.CMC kompost 240 139,4 -19,4
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8 KALKULKACE NÁKLADŮ

Ekonomická efektivnost využití kejdy, digestátu i kompostu spočívá v ceně obsažených 
živin. Podle metodiky kalkulace nákladů a výnosů v zemědělství (Poláčková a kol.) se při 
oceňování digestátů postupuje obdobně jako při oceňování statkových hnojiv, tj. v relativní 
nákupní ceně živin v něm obsažených. Zjednodušeně lze říct, že hodnota se vyjadřuje jako 
úspora nákladů na minerální hnojiva při dosažení stejného výnosu, která vznikne využitím 
digestátů po odečtu nákladů na manipulaci a aplikaci. Úspora nákladů na minerálních 
hnojivech je vyjádřena oceněním živin obsažených v digestátu relativní nákupní cenou živin 
podle průmyslových hnojiv.

Kalkulace úspory cen živin dle průměrných cen hnojiv v ČR za rok 2010 (ČSÚ – indexy 
cen vybraných výrobků a služeb prodaných zemědělské prvovýrobě):Cena LAV 27% N  4906 
Kč, cena 1 kg dusíku  18,17 Kč (4906:10:27)

Tab.8.1: Kalkulace nákladů vynaložených na hnojení N

Hnojivo Ukazatel
Obsah

N
výpočet 1kgN

ekvivalent LAV

úspora za 1kgN
proti LAV

[Kč]

cena za 
120 kg N

[Kč]

LAV
Obsah N v pův. hmotě % 27 18,17 - 2180

Ocenění v Kč/t 4906

Kejda
Obsah N v pův. hmotě % 0,2496 6,01 +12,16 721,2

Ocenění v Kč/t 150,0 +1459 Kč

DG Lípa
Obsah N v pův. hmotě % 0,426 3,52 +14,65 422,5

Ocenění v Kč/t 150,0 +1758 Kč

DG Telč
Obsah N v pův. hmotě % 0,335 4,48 +13,69 537,3

Ocenění v Kč/t 150,0 +1643 Kč

CMC 
kompost

Obsah N v pův. hmotě % 0,6 7,00 +11,17 840,0

Ocenění v Kč/t 420 +1340 Kč

V případě našeho pokusu byla vyčíslena pouze cena 1 kg N obsaženého v hnojivu, přičemž 
hodnotícím ekvivalentem je dusík obsažen v minerálním hnojivu LAV. Cena za manipulaci a 
aplikaci statkových a minerálních hnojiv nebyla vyčíslena, ačkoliv to může být přesnější
způsob kalkulace nákladů, který započítá zejména nákladnější aplikaci.

Účinnost statkových hnojiv je nižší než účinnost průmyslových hnojiv, proto je i cena 
porovnávaná vůči nim. Nejvyšší cena za 1 kg N 18,17 Kč je u LAV, cena za 1 kg N statkových 
hnojiv je nejvýše 7 Kč. Úspora pak činí teoreticky od 11,17 Kč - 14,65 Kč.

Přepočet ceny za 120 kg N (bilanční dávka N při základním hnojení) vychází z aplikační 
dávky hnojiv (kap.1.1 a 1.2). Při aplikaci 48 t/ha kejdy úspora oproti hnojení LAV činí 1459 
Kč, při aplikaci 28 t/ha DG Lípa úspora činí 1758 Kč, při aplikaci 39 t/ha DG Telč úspora činí 
1643 Kč a při 40 t/ha CMC kompostu se uspoří 2000 Kč.
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9 ZÁVĚR

Dosažené výsledky prvního roku přesné polní zkoušky ověřující účinnost dvou typů 
digestátu, kejdy a kompostu proti LAV je možné shrnout následovně: po prvním roce sledování 
má výrazně nejvyšší výnosový efekt hnojení kejdou, digestáty a kompost jsou jen mírně pod 
výnosovou úrovní po hnojení LAV. U všech těchto organických hnojiv bylo proti minerálnímu 
hnojení dosaženo výrazné úspory nákladů.

Sklizňové výsledky
Výnosy brambor
 po kejdě (61,2 t/ha) výnos brambor vzrostl o 29,4 % oproti LAV (47,3 t/ha)
 po digestátech (44 - 46 t/ha) a kompostu (41 t/ha) o 7-14 % nižší výnos než po LAVu
 kontrolu (35,6 t/ha) digestáty a kompost převýšily o 14,3 - 28,7 %
Statistické zhodnocení výnosů
 vysoce průkazný rozdíl je ve výnosech po kejdě oproti všemi ostatním hnojivům
 vysoce průkazný rozdíl je mezi kontrolou a zbývajícími kombinacemi
 průkazný rozdíly je mezi LAVem, kejdou a oběma digestáty

Anorganické rozbory rostlinných vzorků
Obsah makroelementů
 nejvyšší obsah N v hlízách po hnojení LAV 1,60 % a po kompostu 1,37 %
 nejvyšší obsah P (0,27 %) po LAV, DG a kompost (0,19 % P) působily shodně
 obsah K nejvyšší po kejdě (2,12 % K) a kontrole (2,15 %)
 obsah Ca byl pod mezí detekce (<0,50 % Ca) 
 u Mg byly rozdíly mezi kombinacemi v rozsahu analytické odchylky (0,09 - 0,12 % Mg)
Obsah nitrátů
 nejvyšší obsah po kejdě 264 mg/kg N-NO3, tj. o 54,4 % více než po LAVu (171 mg/kg)
 nitráty snižovaly digestáty 68-111mg/kg (o 31-60% méně než LAV) a kompost 118 mg/kg 
 nejvyšší přípustné množství 300 mg/kg N-NO3

- nebylo žádným hnojením překročeno
Obsah škrobu
 po kejdě nejnižší obsah 12,9 %
 digestáty spolu s kompostem (15,2-15,8 %) a kontrolou (16,1 %) působily podobně

Velikostní třídění hlíz
 kejda (0,4 %) spolu s digestáty (1,5 %) tvořily nejmenší podíl hlíz do 40 mm
 ve střední kategorii (40 - 70 cm) 95% podíl po digestátu z Lípy a kontrole
 po kejdě 18,4 % a po LAVu 16,2 % nad 70 mm, po DG 3,6-7,7 % a po kompostu 9,2 %.

Agrochemické rozbory půdních vzorků
Výměnná půdní reakce
 slabě okyselující efekt mělo hnojení LAV a DG z Lípy (pH 5,3) v orniční vrstvě
 v podorničí zvýšení pH jak u minerálně, tak organicky hnojených kombinací
Obsah přístupných živin 
 LAV snížil zásobu fosforu
 obsah přístupného P se zvýšil ve svrchním horizontu 0-30 cm po kejdě a DG z Telče. 
 ve spodním horizontu 30-60 cm zásoba P po kejdě, DG z Telče a kompostu vzrostla
 odčerpání ostatních živin bylo rovnoměrné a úměrné výnosu. 
Obsah minerálního dusíku
 Nmin v ornici po kejdě vyšší než 100 kg N.ha, v ostatních případech poloviční
 v ornici velmi široký poměr mezi N-NO3 (převaha po kejdě) a N-NH4 

 v podorničí Nmin po LAV 5,4 kg N/ha, po kejdě 18,6 kg N/ha. Po digestátech a kompostu N 
min vyrovnaný mezí 11,5 - 13,7 kg N/ha, převaha N-NO3 frakce
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 Bilance dusíku
 jediná kladná bilance dusíku byla po hnojení DG z Lípy + 9 kg/ha
 slabě záporná bilance N je po DG Telč (-6 kg/ha) a po kompostu (-19 kg/ha)
 výrazně záporná bilance N po kontrole -97 kg/ha
 po kejdě (-73 kg/ha) a LAV (-69 kg/ha) je roční výrazně záporná bilance N na stejné úrovni

Kalkulace nákladů
 cena za 1 kg N v LAV je 18,17 Kč, 1 kg N v organických hnojivech nejvýše do 7 Kč, úspora 

od 11,17 Kč - 14,65 Kč. 
 při aplikaci 48 t/ha kejdy úspora oproti LAV = 1459 Kč, 28 t/ha DG Lípa úspora = 1758 Kč, 

35 t/ha DG Telč úspora = 1643 Kč a při 40 t/ha CMC kompostu se uspoří1340 Kč
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