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Pěstování chrastice rákosovité Phalaris arundinacea L.  

pro výrobu bioplynu 

Základním cílem metodiky je předložit uživatelům z řad zemědělců, 
zemědělských poradců, provozovatelů bioplynových stanic a všem ostatním 
zájemcům základní informace o pěstování a využití pro výrobu bioplynu 
perspektivní netradiční plodiny – chrastice rákosovité Phalaris arundinacea L. 
Doposud komplexní metodika popisující možnosti pěstování a využití této plodiny 
pro bioplyn zpracována nebyla. V úvodu metodika poskytuje základní botanickou 
charakteristiku rostliny a specifikuje půdně-ekologické nároky rostliny na 
stanoviště. Dále metodika popisuje ve formě příručky pro pěstitele technologické 
postupy pro zakládání porostů, agrotechniku pěstování, hnojení, ochranu rostlin, 
sklizeň za účelem konzervace senážováním a následné produkce bioplynu. Na 
závěr dává přehled výnosového potenciálu biomasy a výtěžnosti metanu včetně 
podrobného ekonomického hodnocení.  

Klíčová slova: chrastice rákosovitá; plodina pro bioplyn; výtěžnost metanu; 
pěstitelské technologie; ekonomické hodnocení  

 
 

Cultivation of reed canary grass Phalaris arundinacea L.  

for biogas production 

The basic aim of the methodology is to provide farmers, agricultural advisors, 
providers of biogas plants and anyone others the basic information about growing 
and processing for biogas a prospective non-traditional crop - reed canary grass  
Phalaris arundinacea L. Up to now, a comprehensive methodology for cultivation 
and utilization of this crop for biogas production is not processed. The publication 
provides basic botanical characteristics of the crop, specifies its soil and 
ecological habitat requirements, describes the agricultural technologies for 
seeding, cultivation, fertilization, plant protection, harvesting and post-harvest 
ensiling and gives an overview of potential yields of biomass and biogas, 
especially methane including their economic evaluation. 

Key words: reed canary grass; biogas crop; methane yields; agricultural 
cultivation technologies; economic evaluation  
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I. CÍL METODIKY 

Základním cílem metodiky je předložit uživatelům z řad zemědělců, 

zemědělských poradců, provozovatelů bioplynových stanic a všem 

zájemcům o pěstování a zpracování zemědělské biomasy jako 

obnovitelného zdroje surovin a energie základní informace o pěstování a 

využití pro výrobu bioplynu perspektivní netradiční plodiny – chrastice 

rákosovité Phalaris arundinacea L. Doposud komplexní metodika 

popisující možnosti pěstování a využití této plodiny pro bioplyn zpracována 

nebyla. V úvodu metodika poskytuje základní botanickou charakteristiku 

rostliny a specifikuje půdně-ekologické nároky rostliny na stanoviště. Dále 

metodika popisuje ve formě příručky pro pěstitele technologické postupy 

pro zakládání porostů, agrotechniku pěstování, hnojení, ochranu rostlin, 

sklizeň za účelem konzervace silážováním a následné produkce bioplynu. 

Na závěr dává přehled výnosového potenciálu biomasy a výtěžnosti 

metanu včetně podrobného ekonomického hodnocení. 

 

II. VLASTNÍ POPIS METODIKY 

1. Úvod 

Aktuálním tématem pro české zemědělství je uplatnění nových 

udržitelných technologií za účelem produkce a využití rostlinné biomasy 

pro nepotravinářské a kombinované účely, zejména pro energetické 

potřeby. V poslední době se s ohledem na podporu obnovitelných zdrojů 

energie nejvíce rozvíjí pěstování zemědělských plodin pro výrobu 

bioplynu. Největšího rozšíření pro tyto účely dosáhlo pěstování a využití 

kukuřice, která je plodinou vysokoprodukční a pro výrobu bioplynu 

nejvhodnější. Na druhou stranu pěstování kukuřice jako intenzivní plodiny 

představuje pro půdy významné erozní nebezpečí, zejména na půdách 

svažitých. Z tohoto důvodu má kukuřice v ČR s ohledem na obvykle 

vysokou členitost terénu významná omezení v pěstování. Pro účinnou 

ochranu půd proti erozi a degradaci se nejvhodnější volbou jeví pěstování 

plodin vytrvalých, které nejenže snižují nebezpečí eroze půd, ale snižují 

rovněž celkové ekonomické náklady na jejich pěstování. Velký význam 
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z tohoto hlediska má pěstování vysokoprodukčních víceletých trav. 

Výsledky dlouhodobého výzkumu a provozní zkušenosti u nás i 

v zahraničí dovolují zařadit do skupiny energeticky využitelných 

vysokoprodukčních trav nejperspektivnějších pro pěstování v podmínkách 

střední a severní Evropy chrastici rákosovitou (Phalaris arundinacea L.). 

Provozní plochy této energetické plodiny jsou mezi netradičními plodinami 

(tj. s výjimkou kukuřice na bioplyn a řepky na bionaftu) největší v Evropě a 

dosahují rozlohy desítek tisíc ha, a to především ve Finsku, Norsku, 

Švédsku a Irsku. V současné době existuje množství domácích a 

zahraničních publikací ohledně pěstování této plodiny na suchou biomasu 

pro přímé spalování nebo výrobu tuhých paliv [1-11]. Na druhou stranu je 

velmi málo údajů ohledně pěstování a využití této plodiny na bioplyn. 

Vyplnit tuto mezeru je účelem dané metodické publikace. 

2. Základní informace o plodině 

Chrastice rákosovitá je v podmínkách ČR cizosprašný autochtonní 

(původní) druh. Je přirozeně rozšířena na celém území našeho státu, 

všude tam, kde je dostatek půdní vláhy. Roste divoce téměř po celé 

Evropě, Asii (kromě jižní části), Severní Americe.  

Patří mezi druhy s výskytem na mírně zamokřených stanovištích, 

značně poškozované suchem, dobře snášející zamokření (mezohygrofytní 

stanoviště) a druhy s převážným výskytem na stanovištích velmi dobře 

zásobených živinami (mezoeutrofní stanoviště). Je to vlhkomilná rostlina 

rostoucí ve vlhkém prostředí, tj. na březích vodních ploch, mokrých 

loukách, v říčních rákosinách, v lužních lesích na mokrých, neutrálních, 

humózních, písčitohlinitých půdách. Spolu s rákosem, ostřicemi a 

zblochany vytváří typická pobřežní společenstva. Její rozšíření vysoko do 

hor upozorňuje na její velkou odolnost vůči drsným klimatickým 

podmínkám.  

S ohledem na to, že chrastice rákosovitá obsahuje určité (i když velmi 

nízké) množství halucinogenních látek, byla tato plodina nařízením vlády 

č. 455/2009 Sb. zařazená od 1. 1. 2010 v Trestním zákoníku ČR do 

skupiny rostlin, jejichž pěstování je trestné (obdobně jako konopí seté). S 

ohledem na rozsáhlou rozšířenost přírodních porostů chrastice po celé ČR 
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a prakticky po celé severní polokouli se tento čin jeví jako velmi nesmyslný 

a aplikace této legislativy byla v praxi prakticky nemožná. Navíc, doposud 

není znám ani jeden fakt zneužití této plodiny pro výrobu a prodej drog. 

Proto bylo původní ustanovení nařízení vlády č. 455/2009 Sb. účinností od 

5. 1. 2012 novelizováno nařízením vlády č. 3/2012 Sb. a pěstování 

chrastice rákosovité není dále omezeno. 

3. Odrůdový sortiment 

Dle současných poznatků má chrastice rákosovitá rozsáhlý potenciál 

víceúčelového využití, a to jako plodina technická, energetická a půdo-

ochranná. V českém seznamu odrůd máme v současné době 

zaregistrovanou k ochraně práv jedinou odrůdu chrastice rákosovité pod 

názvem „Chrastava“ (přihlašovatel Výzkumný ustav pícninářství, spol. s 

r.o., 2007). Seznam odrůd EU obsahuje v současné době 7 právně 

chráněných odrůd a 10 ostatních odrůd registrovaných v národních 

seznamech. Světový seznam obsahuje v současné době celkem 23 odrůd 

chrastice rákosovité. V národním měřítku je největší počet odrůd 

zaregistrován v Rusku a Norsku (po 5), za nimi následují USA a Estonsko 

(po 3), Polsko a Maďarsko (po 2), dále jsou umístěny ČR, Německo a 

Nizozemsko (po 1 odrůdě). V zemích EU se považuje za standard odrůda 

Palaton (USA). K světově nejvíce rozšířeným odrůdám patří Pedja (EST), 

Lakeside LA (NE-USA), Luba syn. Motycka (POL), Belevue, Rival (Canada), 

Vantage, Venture (USA-EST), Lara (NOR), Szarvasi 50 (HUN), Bohatyr, Ural 

(RU). Šlechtí se nové odrůdy pro průmyslové využití, které by se měly lišit od 

krmných tím, že mají vysoký poměr stonků oproti listům, nízký celkový obsah 

popele a prvků jako jsou křemík, draslík a chlór.  

4. Botanický popis plodiny  

Chrastice (lesknice) rákosovitá (Phalaris arundinacea L. syn. 

Phalaroides arundinacea (L.) Rauschert, syn. Baldingera arundinacea (L.) 

Dumort.), náleží do čeledi lipnicovitých (Poaceae). Řadíme ji mezi vytrvalé 

výběžkaté trávy. Chrastice je cizosprašný alotetraploidní druh (2n = 28). 

Patří mezi naše nejvyšší trávy. Je to 50 – 220 cm (výjimečně až 300 cm) 

dorůstající tráva (viz foto 1-3). Tvoří silné a dlouhé podzemní rhizomy, 
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které se rozprostírají těsně pod povrchem půdy. Má sivozelený oddenek 

plazivý, článkovaný, šupinatý. Stébla jsou přímá, pevná, hladká, na bázi 

šupinatá. Sterilní výhony jsou hustě olistěné. Tmavozelené listy mají 10 – 

35 cm dlouhé a 0,6 – 2 cm široké, ploché a dlouze zašpičatělé čepele. 

Pochvy listů jsou hladké, úzké, dolní někdy drsné, bílé blanitě lemované, 

jazýček 0,6 – 1 cm, dřípený (dlouze čárkovitě dělený). Jednostranná lata 

je úzce podlouhlá 10 - 25 cm velká, laločnatá často načervenalá, zřetelně 

větvená, větévky až 5 cm dlouhé, drsné, za květu rozestálé, klásky jsou 5 - 

6,5 mm velké, kratičce stopkaté, zploštělé s jedním květem. Plodem 

chrastice je obilka (viz foto 4). Obilky jsou okoralé asi 1,7 mm velké. 

Hmotnost tisíce semen se pohybuje okolo 0,8 g. V ČR chrastice kvete v 

červnu a červenci. Chrastice má mohutný kořenový systém. Šíří se také 

vegetativně pomocí plazivých oddenků pod povrchem půdy.  

 

5. Nároky na stanoviště  

Výsledky našeho výzkumu, které jsou ve shodě s domácími a 

zahraničními literárními zdroji svědčí, že chrastice rákosovitá je velmi 

perspektivní energetická plodina pro podmínky mírného klimatického 

pásma s řadou jedinečných vlastností. Předností chrastice je široká 

ekologická amplituda. Z hlediska nízkých teplot jí nevadí holomrazy ani 

pozdní mrazíky. Nejlépe se jí daří na těžších půdách s bohatou zásobou 

živin. Na půdní reakci není zvláště citlivá. Je dobře přizpůsobivá půdní 

reakci v rozmezí pH od 4,0 do 7,5 s optimem kolem pH 5,0. Po zakořenění 

chrastici nevadí ani delší přísušek. Uplatňuje se na všech půdách i při 

přebytku nebo nedostatku vláhy. Dobře snáší i zaplavení rovněž tak i 

krátkodobé zastínění. Je to vytrvalá plodina a vydrží při vhodné 

agrotechnice na stejném stanovišti více než 10 let. Nejvyšších výnosů je 

dosahováno v letech s vyšším srážkovým úhrnem a na půdách, kde se 

hranice spodní vody pohybuje mezi 30 – 40 cm. Obzvlášť je vhodná pro 

efektivní zužitkování zamokřených půd. V tomto případě lze založení a 

pěstování víceletých porostů chrastice rákosovité považovat za 

fytomeliorační postup, který zajišťuje přijatelné vysušení a hospodářské 

zužitkování zamokřených pozemků. 
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6. Optimální pěstitelské postupy a agrotechnika  

6.1. Nároky na předplodinu, příprava půdy a setí 

Chrastice není náročná na předplodinu. Je dobré ji zařadit na 

nezaplevelený pozemek. Může se sít prakticky po všech předplodinách. 

Vhodnou předplodinou jsou okopaniny hnojené chlévským hnojem, 

luskovinoobilní směsky a obilniny, které následují buď po pícnině, nebo po 

ozimé řepce. 

Agrotechnika závisí na účelu pěstování. Chrastici je možno pěstovat 

na semeno, píci nebo průmyslové využití. Na semeno se seje na 

přiměřeně vlhký pozemek s těžší půdou s dostatkem živin do širších řádků 

(25 - 30 cm). Pozemek musí být nezaplevelený. Po předplodině by měla 

být provedena podmítka, přihnojení P, K následované střední orbou. Půda 

by měla být před setím dokonale připravena a před setím uválena. 

Výsevek při pěstování na semeno činí 10 - 15 kg.ha-1. Optimální hloubka 

setí je 2 - 3 cm. Výsev je možno provádět v pozdním létě nebo časně z 

jara zároveň s krycí plodinou nebo bez krycí plodiny časně na jaře. V létě 

by měla být chrastice zaseta co nejdříve (do 20. - 25. srpna), aby do zimy 

dobře zakořenila. Při setí na jaře do vhodné krycí plodiny (např. jarní 

pšenice, oves) se doporučuje výsevní množství snížené o 20 - 40 %. 

Pokud chceme, aby chrastice měla dobré podmínky pro vzcházení a dala 

již v prvém užitkovém roce plný výnos semene je nejvhodnějším termínem 

výsev brzy na jaře. Chrastice dozrává ke konci července. Chrastici na 

semeno je třeba sklízet opatrně, neboť obilky dozrávají značně 

nestejnoměrně a snadno vypadávají. Výnosy semene se udávají 0,2 - 0,4 

t.ha-1.  

Při pěstování na píci nebo nadzemní fytomasu se seje chrastice do 

užších řádků na vzdálenost 12,5 (15) až 30 cm. Výsevek v čisté kultuře 

činí 20 - 25 kg.ha-1 semene.  

Porosty chrastice určené pro energetické využití se zakládají obdobně 

jako na píci. Dobře založené porosty vydrží několik let. Doporučují se však 

sklízet přes zimu nebo po zimě brzy na jaře před novým obrážením, kdy 

mají rostliny nízký obsah vody (12 - 20 %). Porosty je možné každoročně 

přihnojovat nejlépe na jaře počátkem vegetačního období. Většina plodin, 
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stejně tak jako chrastice, se pro energetické účely, na rozdíl od pěstování 

na píci sklízí pouze jedenkrát do roka. Z tohoto důvodu je dosahováno 

nižších výnosů, v porovnání s pěstováním na píci, kdy se seče obvykle 

dvakrát, výjimečně až třikrát za rok. 

6.2. Ochrana rostlin 

Proti plevelům je možno aplikovat herbicidy, které se používají do 

jarních obilnin a to nejlépe ve fázi 2-5 listů chrastice. Doporučuje se 

Starane EC 250 v dávce 2 l.ha-1 nebo Lontrel 300 v dávce 0,8 l.ha-1, 

Agritox v dávce 1,5 l.ha-1 nebo Harmony Extra v dávce 0,5 kg.ha-1. Je 

možné použít i další herbicidy, které jsou uvedeny např. v příručkách pro 

ochranu rostlin. 

Choroby ani škůdci obvykle u chrastice nečiní problémy. Za určitých 

podmínek se mohou vyskytnout listové choroby (Stagonospora, 

Helminthosporium). Ojediněle se mohou v porostu chrastice rákosovité 

vyskytnout i hmyzí škůdci, ovšem jejich škodlivý účinek je nevýznamný.  

6.3. Obecné nároky na výživu a hnojení 

V literatuře se často uvádí, že chrastice je poměrně náročná na živiny 

[1, 3-6, 11], i když s ohledem na fakt že doporučena dávka dusíku obvykle 

nepřesahuje 100 kg na 1 ha a rok, lze tuto plodinu spíše považovat za 

méně náročnou na živiny. Navíc, existuje hodně výsledků docela vysokých 

výnosů chrastice při pěstování bez žádného hnojení dusíkem (5-7 t sena 

z 1 ha). Ve Švédsku uvádějí průměrné dávky živin při pěstování chrastice 

sklízené na jaře 80 kg.ha-1 N, 30 kg.ha-1 K a 10 kg.ha-1 P. S úspěchem 

tam také bylo použito přihnojování čistírenským kalem. Ve Finsku 

používali v polních pokusech prvním rokem 40 - 70 kg.ha-1 N a později 70 

- 100 kg.ha-1 N [7-10]. 

Obecně u nás na úrodnějších půdách postačují každoroční dávky N 

50 až 80 kg.ha-1. Při hnojení musíme také uvažovat, jaká je zásoba živin v 

půdě, kde se plodina pěstuje a jakých výnosů se dosahuje na daném 

stanovišti, tedy jak mnoho živin odchází z pole se sklizenou fytomasou. Při 

pěstování chrastice k energetickým účelům lze porost založený na více let 

přihnojovat průmyslovými N, P, K hnojivy každoročně ihned po sklizni. 
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Dávka dusíku v semenářských porostech se doporučuje vyšší, minimálně 

110 kg.ha-1, od druhého užitkového roku (130 - 150 kg.ha-1) z čehož 

alespoň 40 - 60 kg je nutné aplikovat spolu s fosforem a draslíkem 

počátkem září. Na jaře je třeba aplikovat N hnojiva včas. Jarní dávku N lze 

rozdělit, ale i druhá dávka by měla být aplikována před sloupkováním. 

6.4. Potřeba živin a hnojení digestátem při pěstování na bioplyn 

Pěstování zemědělských plodin na zelenou hmotu, tj. na krmivo nebo 

bioplyn je obvykle spojeno s větším odběrem základních živin. Potřeba 

živin jednotlivých plodin se určuje především odběrem živin z pole spolu 

s výnosem rostlinné produkce. Roční odběr živin z pole odvezenou 

fytomasou spolu se zásobou živin v půdě je základem pro stanovení tzv. 

kompenzačních dávek hnojení. 

Následující tabulka č. 1 obsahuje údaje o průměrném obsahu 

základních živin v nadzemní hmotě chrastice rákosovité při sklizni v době 

květu a odběru živin z pole při průměrném výnosu sušiny 9 t.ha-1. 

Připomínáme, že tyto výnosy mohou být u chrastice rákosovité i vyšší (do 

14 tun sušiny z 1 ha), ale i nižší, zejména při extenzivním pěstování na 

horších půdách (cca 5-7 tun sušiny z 1 ha). Proto současně uvádíme 

odběr živin i pro výnosy 6 a 12 t sušiny z 1 ha, neboť toto rozpětí pokrývá 

naprostou většinu v literatuře uváděných výnosů chrastice. 

Tabulka 1. Průměrný obsah základních živin v nadzemní biomase chrastice  

sklizené v době květu a odběr živin z pole při různých výnosech  

Parametr N P K Ca Mg S 

Obsah živin  
v % sušiny fytomasy 

0,90 -
1,10 

0,18 -
0,22 

1,2 -
1,8 

0,40 -
0,60 

0,09 -
0,13 

0,11 -
0,13 

Průměrný odběr čistých živin v kg.ha-1 při ročním průměrném výnosu:  

6 t.ha-1 sušiny 60 12 90 30 6,6 7,2 

9 t.ha-1 sušiny 90 18 135 45 9,9 10,8 

12 t.ha-1 sušiny 120 24 180 60 13,2 14,4 

 

Z tabulky je vidět, že roční odběr živin s produkcí fytomasy je u 

chrastice docela vysoký, zejména u draslíku, méně u dusíku a fosforu a 
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ostatních uváděných živin. Kompenzační hnojení je nezbytné v plné 

dávce, zejména na půdách s nízkou zásobou té či oné živiny. Vysoká 

potřeba draslíku není zvláštností pouze chrastice, ale většiny 

vysokoprodukčních trav. Výsledky našich dlouhodobých pokusů potvrzují, 

že optimální dávkou přihnojení dusíkem je 80-120 kg N na 1 ha a rok, což 

je kompenzační dávkou pro vyšší výnosy sušiny v rozmezí 9-12 t.ha-1.  

Při pěstování zemědělské biomasy za účelem produkce bioplynu je 

nejvhodnější pro hnojení dusíkem (N) a ostatními živinami použití 

hnojivého odpadu z bioplynových stanic (BPS) neboli tzv. digestátu, jehož 

nespornou výhodou je zpětný návrat živin do půdy. Námi zjištěné 

průměrné obsahy základních živin v digestátu zemědělských bioplynových 

stanic uvádí tab. č. 2. Pozor, v případě že se nejedná o zemědělskou 

BPS, musí být digestát registrovaný u ÚKZÚZ jako organické hnojivo! 

Vyhláška č. 271/2009 Sb. stanoví limitní hodnoty obsahu rizikových prvků 

v digestátech (substráty se sušinou nižší nežli 13 %), a to: Cd 2, Pb 100, 

Hg 1, As 20, Cr 100, Cu 250, Mo 20, Ni 50 a Zn 1200 mg na 1 kg sušiny.  
 

Tabulka 2. Průměrný obsah základních živin v digestátu  
zemědělských bioplynových stanic (n = 16) 

Substrát Sušina Reakce Celkový obsah živin v % 
   % pH/H2O N P K Ca Mg S 

Org. 
látky % 

Popel 
% 

digestát – 
sušina 100 8,50 4,5 1,1 7,50 3,20 0,90 0,11 70 30 

digestát –
pův. hmota 8,00 8,50 0,36 0,09 0,60 0,26 0,07 0,01 5,6 2,4 

 

Při využití organických hnojiv, zejména digestátů BPS v případě 

pěstování zemědělských plodin na bioplyn, provedeme odpovídající 

korekci (snížení) dávek minerálních hnojiv. Následující tabulka č. 3 uvádí 

přísun základních živin a organických látek při optimální (ekvivalent N50), 

zvýšené (ekv. N100) a hraniční (ekv. N150) každoroční dávce hnojení 

digestátem BPS, která odpovídá vyhlášce č. 474/2000 Sb. o stanovení 

požadavků na hnojiva ve znění pozdějších předpisů, zejména vyhlášky č. 

271/2009 Sb. Dle této novely organická hnojiva se sušinou nižší než 13 %, 

kam obvykle spadají neseparované digestáty BPS, lze aplikovat 

v maximální kumulativní dávce 10 tun sušiny na 1 ha v průběhu 3 let. 
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Foto 1. Víceletý porost chrastice rákosovité   

 

 
Foto 2. Podrobnější pohled na porost chrastice rákosovité   
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Foto 3. Klíčící rostlinky chrastice rákosovité na těžké neúrodné půdě 

 

 
Foto 4. Osivo chrastice rákosovité   
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Tabulka 3. Aplikační dávky živin při různých dávkách  
průměrného digestátu  zemědělských bioplynových stanic (suš. 8 %) 

Celková dávka živin  v  kg.ha-1 Dávka 
digestátu, 

t.ha-1 N P2O5 K2O CaO MgO S 
Org. látky 

kg.ha-1 
Popel 
kg.ha-1 

Sušina 
kg.ha-1 

14 50,4 28,9 101 50,9 16,2 1,4 784 336 1120 

28 101 57,7 202 102 32,5 2,8 1568 672 2240 

42 151 86,6 303 153 48,7 4,2 2352 1008 3360 

 

Z této tabulky je vidět, že využití digestátu BPS umožňuje významně 

ušetřit na aplikaci minerálních hnojiv.  

Porovnání aplikačních dávek základních živin odpovídajících dávce 

průměrného digestátu zemědělských BPS 42 t.ha-1 digestátu za 1 rok 

(maximálně přípustná roční dávka hnojení digestátem dle vyhlášky č. 

271/2009 Sb.) s potřebou kompenzačního hnojení dle hodnot odčerpání 

živin s typovým průměrným výnosem chrastice 9 tun sušiny z 1 ha 

ukazuje, že tento digestát může kompletně a s velkou rezervou nahradit 

kompenzační potřebu hnojení všemi základními živinami s výjimkou síry 

(viz tabulka č. 4).  
 

Tabulka 4. Poměr přísunu živin s  digestátem BPS a jejich odběru  
s výnosem nadzemní fytomasy chrastice pěstované na bioplyn 

      Množství základních živin v kg na 1 ha 
Parametr: 

N P2O5 K2O CaO MgO S 

odběr s výnosem zelené 
hmoty chrastice 9 t.ha-1 suš. 

85 41 185 31,5 16,7 10,8 

přísun s hnojením digestátem  
(dávka 42 t.ha-1, suš. 8 %) 

151 86,6 303 153 46,1 4,2 

rozdíl odběru a přísunu živin 
kg.ha-1  

66 45 118 122 32 -6,6 

% podíl pokrytí celkové 
kompenzační potřeby živin 

178 211 164 485 292 39 
       

přísun s hnojením digestátem  
(dávka 25 t.ha-1, suš. 8 %) 

90,0 51,6 181 90,9 29,0 2,5 

rozdíl odběru a přísunu živin 
kg.ha-1  

5,0 10,6 -4,4 59,4 12,3 -8,3 

% podíl pokrytí celkové 
kompenzační potřeby živin 

106 126 98 289 174 23 
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Z výsledků vyplývá, že pro kompenzační hnojení dusíku a většiny 

ostatních živin vystačí cca 60% dávka digestátu, tj. cca 25 tun digestátu o 

sušině 8 % na 1 ha a rok. Konkrétní dávky je nutno upřesnit dle 

chemického složení a obsahu sušiny digestátu a dosažitelných v daných 

půdně-ekologických podmínkách výnosů.  

Výsledky rovněž ukazují docela nízké pokrytí potřeby síry (pouhých 

23 %), proto tento problém potřebuje dodatečný výzkum. Lze očekávat 

pozitivní výnosový efekt od přihnojení sírou v dávce cca 6-8 kg čisté S na 

1 ha. Lze předpokládat, že zvýšení podílu chrastice v surovinové skladbě 

BPS na úkor kukuřice zvýší kompenzační podíl síry. 

Hnojení digestátem je z agronomického hlediska vhodné rozdělit na 

dvě dávky – regenerační hnojení na jaře a podpůrné po první seči. 

V případě minerálního přihnojení K a P, případně S toto provedeme buď 

na jaře, nebo po sklizni. V případě, že se z důvodů špatného počasí 

nepodařilo provést regenerační hnojení na jaře, můžeme v létě použít 

plnou dávku hnojení - musíme však dávat pozor na respektování tzv. 

nitrátové směrnice, účelem které je ochrana vod před znečištěním 

dusičnany ze zemědělství. Je to jeden ze zákonných požadavků na 

hospodaření, které jsou kontrolovány v dotačním systému. Od začátku 

července do začátku období nevhodného ke hnojení (obvykle 10. - 11. 

měsíc podle typu hnojiva) je dle nitrátové směrnice na orné půdě omezeno 

používání tekutých statkových hnojiv (do 80 kg N.ha-1) a minerálních 

dusíkatých hnojiv (do 40 kg N.ha-1). Celková roční dávka čistého N ve 

všech formách hnojiv nesmí překročit 170 kg.ha-1. U porostů chrastice 

neprovádíme obvykle hnojení dusíkem na podzim nebo po poslední seči.  

V následující tabulce č. 5 je uveden průměrný obsah mikroelementů 

v nadzemní biomase chrastice a pro srovnání i v kukuřici.  

Tabulka 5. Průměrné obsahy mikroelementů dle jednotlivých plodin 

    Průměrný obsah mikroelementů, mg/kg sušiny fytomasy    
Plodina 

B Fe Mn Co Cu Mo Ni Zn 

Kukuřice (K) 3,7 72 25 0,07 11,5 0,36 0,64 22,5 

Chrastice (Ch) 4,6 34,8 128 0,26 4,12 0,38 0,43 36,5 

Poměr  Ch : K 1,2 0,5 5,1 3,7 0,4 1,1 0,7 1,6 
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Z tabulky je vidět, že chrastice ve srovnání s kukuřicí má výrazně 

vyšší nároky na většinu uvedených mikroelementů s výjimkou Cu, Fe a Ni. 

Největší rozdíly jsou u čerpání Mn (cca 5x vyšší oproti kukuřici), dále Co 

(cca 4x) a Zn (cca 1,6x). Proto při přihnojení těmito mikroelementy 

můžeme očekávat pozitivní výnosový efekt. Vynásobením hodnot obsahu 

číslem 10 obdržíme odběr jednotlivých mikroelementů v g.ha-1 v případě 

průměrného výnosu 10 tun sušiny fytomasy šťovíku z 1 ha. Tato čísla lze 

považovat za orientační při stanovení kompenzační potřeby v hnojení 

chrastice mikroprvky (např., potřeba Mn je cca 1,3 kg.ha-1, Zn – 365 g.ha-1, 

Fe – 348 g.ha-1, B – 46 g.ha-1, Cu – 41 g.ha-1 apod.).  

6.5. Sklizeň a výnosy 

Při sklizni chrastice určené na bioplyn můžeme z ekonomických a 

technologických důvodů doporučit 2 seče za rok, výjimečně při dobrém 

ročníku nebo v  pro chrastici optimálních podmínkách 3 seče. Vícefázový 

způsob sklizně rostlinné biomasy je časově a personálně náročnější a 

zahrnuje větší počet operací, které nutně znamenají větší počet přejezdů 

po pozemku a tudíž i vyšší náklady. Při porovnání sklízecích lisů a 

sklízecích řezaček ve vícefázových postupech sklizně z hlediska měrné 

spotřeby PHM nebyl při jednotlivých sečích zaznamenán výrazný rozdíl, a 

to bez ohledu na rozdíly ve výnosech mezi sečemi.  

Pro stanovení poměru výnosů sušiny sklizené fytomasy chrastice při 

jedné a dvou sečích byly provedeny odpovídající srovnávací zkoušky. Bylo 

zjištěno, že rozdíly jsou patrné především v množství čerstvé hmoty, která 

je vyšší při vícenásobné sklizni, výnosy celkové sušiny fytomasy za rok se 

však průkazně nelišily. Výtěžnost metanu však z jednotky biomasy jsou při 

vícenásobné sklizně obvykle o 5 – 15 % vyšší, ale při přezrání porostu 

sklizeného jednorázově mohou tyto rozdíly dosáhnout i 20 - 40 %. Proto 

pro rozhodnutí, zda potřebujeme jednu nebo více sečí sledovaných plodin 

musíme provést porovnání výnosů a technologické kvality ve formě 

biozplynovatelnosti fytomasy sklizené v různých obdobích. Účelem je 

zjistit, zda nárůst produkce bioplynu a jeho hodnota pokryje zvýšené 

náklady na provedení dvou sečí či nikoliv.  
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Při sklizni se používá řezačka a sklizená fytomasa se odváží přímo do 

bioplynové stanice nebo se z ní připravuje siláž nebo senáž. Technologie 

pěstování pro energetické využití se podstatně neliší od technologií 

doporučených pro produkci píce. Zásadní rozdíl je v době sklizně v relaci 

ke způsobu energetického využití a tím optimálního výnosu sušiny 

nadzemní biomasy a obsahu vody. Pro výrobu bioplynu se jeví jako 

optimální sklizeň při obsahu vody v rozmezí 65-75 %, zatímco pro 

spalování z hlediska vlhkosti sklizeň při 20-25 % vody, což je dosaženo až 

po přemrznutí, kdy však ztráty opadem činí až 50 % (v průměru 25,2 %).  

Průměrné roční výnosy sušiny u nás a v okolních státech se pohybují 

v rozmezí 6 až 12 t.ha-1. Uvádí se, že na uměle založených loukách při 

hnojivé závlaze lze dosáhnout výnosů až 15 tun sena z 1 ha.  

Pokusy VÚZT a OSEVY PRO s.r.o. Výzkumné stanice travinářské 

Rožnov Zubří ukazují výnosy tří odrůd chrastice rákosovité (Palaton, 

Chrastava – dříve Lera, Chrifton) v několika termínech sklizně biomasy 

(rok 2006 a 2007), kde nejvyšší výnos zelené hmoty a sušiny ve všech 

termínech sklizně dosáhla lesknice rákosovitá odrůda Palaton. Nejvyšší 

výnosy byly zaznamenány při srpnové sklizni na hnojených variantách (50 

kg N.ha-1), kde v roce 2007 dosáhla odrůda Palaton výnosu sušiny 11,89 

t.ha-1, odrůda Chrastava 11,76 t.ha-1 a odrůda Chrifton pak 11,20 t.ha-1. 

Odrůda Palaton rovněž výnosově dominovala v obou letech při říjnové 

sklizni v druhé seči (porost po první seči v červnu), kde byl zaznamenán 

výnos 2,21 t.ha-1 (2006) resp. 2,18 t.ha-1 (2007).  

Vlastními výzkumy autorů na různých stanovištích a při různých 

dávkách hnojení byly zjištěny následující průměrné hodnoty výnosů 

chrastice rákosovité (viz tab. č. 6). Jsou to výsledky jednorázové sklizně. 

Při dělené sklizni se celkové výnosy sušiny statisticky průkazně nelišily od 

jednorázové a jsou obvykle v přepočtu na sušinu pouze mírně vyšší, a to o 

cca 10 %. Jak vidíme, při optimálních z hlediska kompenzace odběru živin 

dávkách hnojení dusíkem v rozmezí 80-120 kg čistých živin na 1 ha se 

víceleté průměrné výnosy nadzemní biomasy chrastice na různých 

stanovištích pohybují v rozmezí 8 – 12 tun sušiny z 1 ha. Rovněž je dobře 

vidět významný vliv jednotlivých ročníků, kdy obvykle jsou větší výnosy 

zaznamenány v letech s vyššími srážkami ve vegetačním období. 
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Tabulka 6. Vliv hnojení na výnosy fytomasy chrastice (t.ha-1) přepočtené na 

sušinu na daných stanovištích za sledované období (pokusy VÚRV) 
 

Rok N0 N1 N2 N3 Průměr 

Praha - Ruzyně 

2009 5,93 7,28 8,53 9,71 7,86 
2010 5,00 6,94 11,11 12,5 8,89 
2011 5,24 6,53 12,16 14,66 9,65 
Průměr 
2009-11 

5,39 6,92 10,60 12,29 8,80 

Lukavec 

2009 5,9 6,45 7,11 7,15 6,65 
2010 7,37 7,12 9,12 9 8,15 
2011 6,34 6,06 6,93 7,25 6,65 
Průměr 
2009-11 

6,54 6,54 7,72 7,80 7,15 

Chomutov 

2009  - 5,45 7,26 7,71 6,81 
2010  - 7,54 7,45 7,98 7,66 
2011  - 8,01 9,35 10,84 9,40 
Průměr 
2009-11 

 - 7,00 8,02 8,84 7,95 

 

Poznámky: hnojení N (kg.ha-1):  N0=0, N1=40, N2=80, N3=120 
 

7. Ekonomika pěstování chrastice na bioplyn 

Rozhodujícím faktorem pěstování a využití energetických plodin je 

cena vypěstované biomasy jako biopaliva nebo suroviny pro výrobu 

biopaliv a tudíž i náklady na pěstování. Při rozhodování o pěstování 

zemědělských plodin na bioplyn jsou důležité nejenom hektarové výnosy 

fytomasy a ekvivalentní produkce metanu z 1 ha, ale rovněž hodnocení 

výrobních nákladů na jejich produkci, které mohou postavení jednotlivých 

plodin vylepšit nebo zhoršit. Tuto analýzu jsme provedli na základě 

modelování jednotlivých pěstebně-technologických operací a nákladů a 

v případě dostupnosti jejich porovnání s údaji z praxe nebo z jiných zdrojů.  

Vzorem a zdrojem informací posloužily obecně uznávané modely, 

známé odborníkům jako Normativy pro zemědělskou a potravinářskou 

výrobu (viz http://www.agronormativy.cz). Vedoucím tymu autorského 

kolektivu těchto normativů je Prof. M. Kavka, DrSc., poslední aktualizace 
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byla provedena v roce 2011. Dalším významným zdrojem pro modelování 

výrobních technologií jsou expertní systémy Výzkumného ústavu 

zemědělské techniky (VÚZT), zejména „Provozní náklady zemědělských 

strojů“  a „Technologie a ekonomie plodin“ (www.vuzt.cz, záložka expertní 

systémy). Obě dvě pojmenované databáze obsahují kalkulace 

technologických nákladů pro chrastici, i když především z hlediska jejího 

využití pro produkci suché biomasy za účelem spalování nebo produkce 

tuhých paliv.  

Na základě dostupných údajů z uvedených databází doplněných o 

výsledky vlastního výzkumu a údaji ze světové literatury byly sestaveny 

technologické karty pro pěstování chrastice na bioplyn s podrobným 

popisem jednotlivých operací a hodnocení jednotlivých výrobních nákladů, 

a to včetně silážování nebo senážování a zpětného odběru digestátu. Na 

základě analýzy těchto technologických karet bylo provedeno ekonomické 

hodnocení nákladovosti produkce fytomasy, jejího silážování a následné 

produkce metanu jako základní energetické složky bioplynu. Pro srovnání 

podobné modelování bylo provedeno i pro kukuřici na siláž pro bioplyn. 

Souhrnné výsledky jsou uvedeny v tabulce č. 7. 

Výrobní náklady jsou pro kukuřici uvedeny ve dvou variantách, 

odpovídajících standardním a intenzivním technologickým postupům při 

jejich pěstování a lišících se především ve výnosech, ale i v nákladech. 

Jedná se o výnosy zprůměrované v rámci ČR. Rovněž pro chrastici jsou 

uvedeny dvě varianty, ale zde se jedná především o jednosečné a 

dvousečné využití, které se rovněž liší ve výnosech a nákladech. Při 

jednorázové sklizni se porost seče v době nejvyššího nárůstu nadzemní 

hmoty, který nastává obvykle v období zrání semen (většinou v srpnu). Při 

dvousečném využití se jednotlivé seče uskutečňují v ranějších stádiích 

vývoje rostlin, obvykle koncem kvetení – začátkem tvorby semen (většinou 

v červnu). Zvolená zemědělská plodina je vytrvalá a modelová kalkulace je 

provedena na období 10 let. Celkové náklady na základní přípravu půdy a 

založení porostu chrastice byly vypočítány na cca 12,8 tisíc Kč. Tyto 

náklady byly rozpočítány rovným dílem pro následujících 10 let pěstování.  
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Pro pěstování chrastice jako energetické plodiny lze v současné době 

získat dotační podporu (SAPS – např. v roce 2011 to bylo 4686,5 Kč.ha-1). 

Jelikož se tyto sazby každý rok mění a do budoucna nelze odhadnout 

vývoj a poskytování možných dotačních titulů, nebyly do kalkulace 

zahrnuty a představují příjmy navíc. Flexibilita systému pěstování 

chrastice rákosovité je přijatelná z hlediska plnění jednotlivých standardů 

GAEC – zemědělského hospodaření ve shodě s ochranou životního 

prostředí - umožňuje zachování kvality půdy, minimální úroveň péče a 

ochrany vody a hospodaření s ní, které jsou v této souvislosti pro žadatele 

jednou z podmínek pro poskytování plné výše přímých plateb a některých 

podpor z osy II Programu rozvoje venkova.  

Tabulka souhrnně uvádí výsledky srovnání výrobních nákladů na 

produkci chrastice a referenční kukuřice na bioplyn, a to jak v přepočtu na 

sušinu fytomasy, tak i na ekvivalentní množství metanu zjištěné v průběhu 

předchozího výzkumu ve výše popsaných experimentech. Cenový 

ekvivalent nákladů na jednotku produkce a na 1 ha byl počítán ve dvou 

variantách – cena na poli a cena v silážním zařízení.  

Z uvedených výsledků je vidět, že chrastice sice má nižší výnosy a 

celkovou potenciální produkci metanu v přepočtu na 1 ha než referenční 

kukuřice, ale cenově tato produkce vychází výrazně levněji, a to jak 

v přepočtu na siláž, tak i na metan. Pro objektivnost byla dokonce 

provedena korekce měrných nákladů produkce siláže v přepočtu na metan 

(tj. cenu suroviny v metanu) na ztráty při silážování, které u chrastice jsou 

vyšší nežli u kukuřice (viz poslední sloupce tabulky). Přesto cenové 

ekvivalenty nákladů na jednotku metanu se u dražších variant výrazně 

neliší a u levnějších variant jsou tyto náklady nižší u chrastice. Závěrem 

lze říct, že chrastice má nižší výrobní náklady na jednotku produkce sušiny 

fytomasy a přepočteného výtěžku metanu, především ve variantě 

jednorázové sklizně.  

Problémem však je druhý rozhodující faktor – intenzita produkce 

fytomasy na bioplyn, vyjádřená celkovým výnosem buď sušiny fytomasy, 

nebo ekvivalentního množství metanu z 1 ha. To znamená, že sice 

snížíme při využití méně náročných plodin náklady na jednotku produkce, 

ale současně snížíme intenzitu využití pozemků s ohledem na nižší 
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produktivitu těchto rostlin, tj. jinými slovy na produkci stejného množství 

fytomasy nebo metanu budeme potřebovat větší plochy. To si můžeme 

dovolit především v případě lokalit, kde pěstovat kukuřici nesmíme nebo 

nemůžeme (např., výše položené oblasti) a kde vystačíme i s extenzivní 

výrobou biomasy na bioplyn. Na rozdíl od kukuřice má chrastice jednu 

velmi důležitou výhodu, a to protierozní a půdu zúrodňující efekt při jejím 

pěstování. Proto je tato plodina vhodná pro pěstování na bioplyn nebo na 

krmivo v oblastech a na půdách s méně příznivými půdně-klimatickými 

podmínkami, včetně erozně ohrožených pozemků. 
  

 
 

III. SROVNÁNÍ NOVOSTI POSTUPŮ 

Dle poznatků autorů nebyla dosud zpracována žádná metodika 

popisující možnosti pěstování a využití chrastice rákosovité Phalaris 

arundinacea L. pro výrobu bioplynu.  V předložené metodice jsou zahrnuty 

kromě vlastních poznatků nově získaných v průběhu řešení výzkumných 

projektů uvedených v dedikaci i údaje dostupné ze světové literatury. 

Metodika popisuje všestranné aspekty pěstování a využití chrastice 

rákosovité včetně jejího ekonomického hodnocení. Rovněž je zdůrazněn 

význam pěstování této vysokovzrůstné trávy nenáročné na půdně-

ekologické podmínky pro zúrodnění půd. 
 

   
 

IV. POPIS UPLATNĚNÍ METODIKY 

Metodika je určena širokému okruhu uživatelů z oblasti rostlinné výroby 

a zpracování rostlinné produkce, především prvovýrobcům - pěstitelům 

energetických plodin, ale také potenciálním zpracovatelům a uživatelům 

zemědělské biomasy pro energetické účely, hlavně provozovatelům 

bioplynových stanic. Dále poslouží metodika jako zdroj znalostních informací 

pro zemědělské poradce a pro výuku na zemědělských školách. Smluvním 

uživatelem metodiky, který bude zajišťovat její transfer do zemědělské a 

výrobní praxe, je spolek CZ BIOM - České sdružení pro biomasu.  



 

23 

Dle podmínek MZe ČR bude tato metodika také dostupná všem 
zájemcům i v elektronické verzi na stránkách Výzkumného ústavu rostlinné 
výroby, v.v.i. (www.vurv.cz).  

 

V. SEZNAM POUŽITÉ SOUVISEJÍCÍ LITERATURY 

 

1. Frydrych, J., Cagaš, B., Machač, J. (2001): Energetické využití některých 
travních druhů. (Energetic use of some grass species). Zemědělské 
informace ÚZPI, 23/2001, 34 s. 

2. Geber, U. (2002): Cutting frequency and stubble height of reed canary grass 
(Phalaris arundinacea L.): influence of quality and quantity of biomass for 
biogas production. Grass and Forage Science, vol. 57, no. 4, s. 389-394. 

3. Havlíčková, K. a kol. (2007): Zhodnocení ekonomických aspektů pěstování a 
využití energetických rostlin. České Budějovice: Výzkumný ústav Silva 
Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví Průhonice a Jihočeská univerzita 
v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, 2007.  

4. Havlíčková, K. a kol. (2010): Analýza potenciálu biomasy v České republice. 
Vědecká monografie. Ed.: VÚKOZ Průhonice 2010, tisk (ntp - Nová Tiskárna 
Pelhřimov), 498 s. 

5. HUTLA, Petr: Chrastice rákosovitá - pěstování a možnosti využití. Biom.cz 
[online]. 2004-03-10. 

6. KUNCOVÁ, Tereza: Ekonomika pěstování chrastice rákosovité. Biom.cz 
[online]. 2004-08-09 

7. Larsson, Sylvia (2008). Fuel pellet production from reed canary grass. Diss. 
(summary) Umeå: Sveriges lantbruksuniv., Acta Universitatis agriculturae 
Sueciae, 1652-6880 ; 2008: p. 65 

8. Lötjönen, T., 2008. Harvest losses and bale density in reed canary grass 
(Phalaris arundinacea L.) spring harvest. Aspects of Applied Biology 90, 
263–268. 

9. Paulrud, S. & Nilsson, C. (2001). Briquetting and combustion of spring-
harvested reed canary grass: effect of fuel composition. Biomass and 
Bioenergy 20(1), 25-35. 

10. SAHRAMAA, M., IHAMÄKI, H., JAUHIAINEN, L.., 2008: Variation in 
biomass related variables of reed canary grass. Agricultural and Food. Vol. 
12 (2003) p. 213-225. 

11. SOUČEK, Jiří: Chrastice rákosovitá pro energetické využití – pěstování a 
sklizeň. Biom.cz [online]. 2011-05-02. 



 

24 

VI. SEZNAM PUBLIKACÍ, KTERÉ PŘEDCHÁZELY METODICE 

1. Petříková, V., Váňa, J., Ustjak, S., 1996: Pěstování a využití technických a 
energetických plodin na rekultivovaných pozemcích. Metodiky pro 
zemědělskou praxi 17/1996,Praha, ÚZPI 1996, 24 s. 

2. Usťak, S., Kavka, M., 2003. Srovnání modelových ekonomických ukazatelů 
pěstování některých energetických plodin v podmínkách ČR. Energetické a 
průmyslové rostliny IX. CZ BIOM a VÚRV, Chomutov, pp. 26-34. 

3. Usťak, S., Chrastice rákosovitá. In: Kavka M. a kol.: Normativy 
zemědělských výrobních technologií, ÚVTIZ Praha, 2003, pp. 253-259. 

4. Usťak S., Usťaková M.,  2004: Potential for agricultural biomass to produce 
bioenergy in the Czech Republic.  In: Biomass and Agriculture: 
Sustainability, Markets and Policies, OECD 2004, Paris, France, pp. 229-
240 

5. Usťak S., Usťaková M., 2004: Potential for agricultural biomass to produce 
bioenergy in the Czech Republic. In: Biomass and Agriculture: Sustainability, 
Markets and Policies, OECD 2004, Paris, France, pp. 229-240. 

6. Usťak S., 2006: Rozvoj pěstování a využití biomasy pro energetické a 
průmyslové účely v ČR: technické a ekonomické aspekty a základní 
překážky.- In: Sborník referátů z odborné konference "Energetické a 
průmyslové rostliny XI.", CZ Biom&VÚRV, 15.6.2006, Chomutov, p.118-133. 

7. Petříková V., Sladký V., Strašil Z., Šafařík M., Usťak S., Váňa J., 2006: 
Energetické plodiny. Profi Press, Praha 2006, 127 s. ISBN 80-86726-13-4.  

8. Strašil, Z., Váňa, V., Káš, M. (2005): Effect of soil and weather conditions, 
nitrogen fertilization and different times of harvest on yields of phytomass 
and other characters of the reed canary grass (Phalaris arundinacea L.) 
cultivated for energy utilization. RES.AGR.ENG., 51, 2005, (1): 7-12. 

9. Strašil, Z., Hutla, P. (2006): Pěstování a možnosti energetického a dalšího 
využití chrastice rákosovité (Phalaris arundinacea L.). In sborník přednášek 
„Zemědělská technika a biomasa 2006“. VÚZT, Praha-Ruzyně, listopad 
2006, č. 4, s. 132-140. 

10. Strašil, Z. (2008). Study of reed canary grass – possible source for energy 
utilization. Italian Journal of Agronomy (Rivista di Agronomia), vol. 3, no 3 
supplement, pp. 557-558.  

11. Usťak, S., 2007. Srovnání modelových ekonomických ukazatelů pěstování 
některých konvenčních a netradičních energetických plodin v podmínkách 
ČR. Zemědělská technika a biomasa 2007. VÚZT, Praha-Ruzyně. pp. 188-
192. 

12. Usťak, S. & Jambor, V. 2010. Non-traditional crops for biogas. In: Jambor, 
V., Jamborová, S., Vosynková, B., Procházka, P., Vosynková, D. & 
Kumprechtová, D. (eds.). 14th International Symposium Forage 
Conservation. Mendel University Brno, Brno. pp. 112-113. 



 

 

 

 

 

 Autoři:          Ing. Sergej Usťak, CSc., Ing. Zdeněk Strašil, CSc.,  
                                 Ing. Vojtěch Váňa, Ing. Roman Honzík  

 

    Název:          Pěstování chrastice rákosovité  
                                   Phalaris arundinacea L.  
                                   pro výrobu bioplynu  

 

Vydal:   Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i.  
    Drnovská 507, 161 06 Praha 6 - Ruzyně 
 

Redakce, sazba      EnviBio - sdružení pro rozvoj technologií  
a tisk:                                       trvale udržitelného života 
 

Náklad:    250 ks  

Počet stran:    24 

Vyšlo v roce:   2012   

Vydáno:    bez jazykové úpravy 

Fotografie:   autorů  

Kontakt na autora:  ustak@eto.vurv.cz 

 

 

 

© Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., 2012  

       ISBN  978-80-7427-101-4  
 



 

 

 

 

 

 
 

Vydal Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i. 
ve spolupráci s EnviBio - sdružení pro rozvoj  

technologií trvale udržitelného života 

 

2012 
 

  

 


