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Hlavní zdroje skleníkových plynů (GHG)

Pěstování a nebo 
přeprava substrátů

Úniky z procesu 
výroby (především 
havarijní stavy)

Otevřené sklady 
digestátu (70 – 90 % 
úniků)



Omezování úniků GHG

1. Plynotěsné uzavření skladů na digestát (70 – 90 %), popř. snižování 
teploty digestátu

2. Dostatečná doba zdržení substrátu

3. Funkční havarijní fléra a pravidelná kontrola přetlakových pojistek

4. Šetrnější pěstování plodin

• Používání organických hnojiv

• Popř. využití hnojiv na bázi urea stabil

• Extenzivní plodiny a plodiny fixující dusík 



Omezování úniku GHG v zemědělství

• Významným zdrojem GHG je skladování organických hnojiv

• BPS tento problém mohou velmi dobře řešit, pro menší zdroje chybí 
efektivní podpora (podpora přes teplo není funkční, výroba biometanu 
je pro větší instalace)

• Přínosy zavedení funkční podpory výroby elektřiny z bioplynu: 

• Úspora nákladů za energie

• Snižování emisí GHG a amoniaku

• Snížení pachové zátěže farmy

• Eliminace nežádoucích účinků kejdy na porost, snížení klíčivosti 
plevelů

• Zlepšení konkurenceschopnosti



Využití vojtěšky a jetele v BPS 

• Aktuální plochy cca 200 tis. ha, 
dříve 500 tis. ha

• Vhodné plodiny pro doplnění os. 
postupů

• Fixace N (cca 150 kg/ha), živiny z 
podorničí

• Vytrvalé plodiny, po zakořenění 
odolnější vůči suchu



Ověření výroby organického hnojiva se 
zvýšeným obsahem dusíku a použití v 

zemědělství a ovocnářství
Za finanční podpory ministerstva zemědělství a EU 

(16/003/1611a/231/000093)



Předpokládaná rizika a příležitosti

• Vyšší obsah N v substrátu: 
• ohrožení biologie BPS 

• Delší vlákna substrátu: 
• ohrožení funkce míchadel a 

čerpadel

• Vyšší obsah N v digestátu: 
• vyšší úniky amoniaku

• ověření agronomických účinků 
na polních plodinách a v 
sadech



Hlavní zjištění

• Jetel i vojtěšku lze bez problémů 
využívat do 30 % hmotnosti 
substrátu

• Produkce bioplynu silně závisí na 
správném termínu sečení

• Doporučujeme pozvolnou změnu 
substrátů, popř. provádění 
odborného dozoru

• Mechanické vlastnosti lze 
částečně řešit přípravou píce 
(řezačkou), výměnou míchadel a 
dávkovacího systému



Vyšší obsah N v digestátu

• V sadech ovocných lze 
částečně oddělit dávky N v 
digestátu a aplikaci 
ostatních živin (Mg, K, Ca, P)

• Při hnojení polních plodin 
zajišťuje DG s vyšším 
obsahem N srovnatelný 
výnos (a úpravou ostatních 
živin)

Změna koncentrace N-tot v digestátu v průběhu 
dávkování vojtěšky seté (v %)



Cíl roku 2030: + 300 tis. ha vojtěšky

• Optimalizace osevních postupů, 
řešení Greeningu a dělení 
pozemků

• Fixace 450 tis. tun N z atmosféry 
(úspora 0,7 TWh zemního plynu 
za jeho „nevýrobu“)

• Výroba 7 TWh biometanu (1,4 
mil. m3) nebo částečná náhrada 
krmiv na bázi sóji

• Zvýšení OH v půdě

• Zdroj pylu pro včely



Podpora aplikace kompostu a digestátu

• MŽP připravuje dotaci na nákup 
aplikátorů kompostu a 
digestátu

• Příjemci mohou být producenti 
digestátu/kompostu nebo 
zemědělci 

• Cílem je zvýšit aplikaci 
kompostu a DG vyrobeného 
především z odpadů



Děkuji Vám za pozornost


