
Plodiny vhodné pro výrobu granulovaných paliv

     K tradičně používaným obilovinám a pícninám lze 
přiřadit speciální trávu dovezenou k nám z Maďarska.

ENERGETICKÁ TRÁVA -  Agropyron elongatum

A. Charakteristika plodiny
 
      1. Agronomické vlastnosti 

Jednoklíčna  rastlina,  s veľkým  potenciálom  rastlinnej  hmoty  a bujným  koreňovým
systémom. Koreňový systém je schopný využívať vodu, ktorá je aj hlboko pod povrchom.
Rastlina dosahuje výšku 160 až 200 cm. V dôsledku malej listovej plochy má pomerne nízku
asimiláciu a preto pôdu nepresušuje. Možnosť pestovať ju na jednom mieste je 10 – 15 rokov.
Výnosy v sušine sa pohybujú na úrovni 15 – 23 t ročne pri dvoch kosbách. Má vynikajúce
energetické a krmovinárske vlastnosti.

2.  Požiadavky na pôdu
      PH pôdy 5 – 9. Dobre toleruje aj pôdy s nízkou bonitou. Aj na zasolených pôdach možno
dosahovať dobré pestovateľské výsledky. Dokonca krátku dobu znesie aj úplné zatopenie. Je
to rastlina pestovateľná na ornej pôde, nie len na lúkach. Dobré výsledky sú dosahované aj na
takých pôdach, kde ostatné kultúry vykazujú neefektívne výsledky. 

Na pôdach,  ktoré  sú  silne  zaburinené  a zanedbané  tam aj  s energetickou  távou  osiate
plochy budú v prvých rokoch vykazovať slabšie výsledky.

3. Príprava pôdy 
Tráva nie je citlivá na predplodinu. Vyžaduje jemne hrudkovú usadenú štruktúru pôdy

s dostatočnou vlhkosťou. Po úprave pôdy, ( plytká orba, tanierový podmietač alebo horsch
systém ) je dobre, keď sa pôda utuží valcami. 

4. Výživa
Pred založením porastu je ideálne ak sa spravia rozbory pôdy. 
Do poručenie na jednotlivé  prvky je nasledovné :
      34 kg N / ha 

75 kg P / ha
150 kg K / ha

Jarné prihnojenie len dusíkom v množstve 80 – 100 kg / ha rozložiť na dve dávky. 
Počas produkčných rokov sa doporučuje dávka na jeseň 35 kg N a P / ha a 50 kg K/ha.



5. Sejba
Koncom leta : od 15.8 do 20.9
Na jar : od 20.3 do 15.5
Seje sa obilnou sejačkou. Výsevok 40 kg/ha, hĺbka 2 – 2,5 cm. Po sejbe sa doporučuje

valcovať. 
Osivo  má  dĺžku  1  až  1,5  cm.  Hmotnosť  1000  zŕn  6,2  –  6,5  g.  Pri  týchto  parametroch
a výsevku 40 kg/ha je vysiatych cca. 6 mil. klíčnych zŕn. 

6. Ošetrovanie porastu
Ochrana proti burinám : 

a. Proti dvojklíčnym burinám SOLAR 0,2 l/ha + DUplosan 1,5 l/ha + Granstor ( 10 –
15 g/ha) alebo MUSTANG + ESPERON

b. Proti  jednoklíčnym  burinám treba  zasiahnuť  pred  sejbou  totálnym  herbicídom.
Neexistuje chémia na likvidáciu jednoklíčnych burín v energetickej tráve. 
Na základe  doterajších  skúseností  hubovité  choroby ako múčnatka  alebo hrdza
trávová nespôsobila na porastoch škody hospodárskeho významu. 

7. Zber
Po  sejbe  cca  14  –  18  dní  rastlina  vzchádza.  V 1.  Roku  po  založení  porastu  možno

očakávať 50 – 70 % výnos. 1. výnos je závislý od toho či bol porast založený na jeseň, alebo
na jar.

Kosbu je  potrebné realizovať  vo fenofáze  kvitnutia,  t.j.  začiatkom júla.  Po kosbe bez
rozhodenia riadkov v priebehu 3 – 4 dní rastlina uschne a dosahuje 12 – 15 % vlhkosť.

Koncom augusta sa realizuje 2. kosba. Kvalita sena je vynikajúca aj na kŕmne účely. 
V prípade pestovania na osivo sa zber realizuje koncom júla klasickým kombajnom.

8. Zhrnutie
Energetická  tráva  je  rastlina  takých  pôd,  kde  ostatné  kultúrne  plodiny vykazujú  slabé

výsledky.  Pôdu zanechá  v dobrej  kondícii  a to  z toho  dôvodu,  že  bujný koreňový  systém
zvyšuje podiel humusu. Jej pestovanie si nevyžaduje zložité technológie a taktiež nároky na
vstupy nie sú vysoké.

Po ukončení pestovania sa pôda preorie a naďalej je ju možné bez ďalších problémov
využívať na pestovanie klasických poľnohospodárskych plodín.

  

B. Výsledky pěstování v Družstvu Březovice

    Osivo trávy jsme zaseli  na jaře 2011 na dvě pole o výměře 55 a 40 ha. Jednalo se o
pozemky okrajové, svažité u lesů, nevhodné pro intenzivní pěstování tržních plodin. Osev
jsme provedli do krycí plodiny - jarní ječmen cca 100 kg/ha. Půdu pouze podmítáme, tedy na
jaře 2 krát  podmítka a dvakrát vláčení.  V roce založení  agropyron rostl  velmi omezeně a
pomalu. Na podzim stěží viditelné řádky. Hnojení v tomto roce pouze 2q ledku/ha. V  roce
2012 již od jara silný růst. Přihnojení: konec dubna 6q/ha popela ze dřeva, na počátku května
2q/ha ledku, konec června 2q/ha močoviny . Tráva vytvořila silný porost o výšce 170 - 200
cm.  



     Sečení jsme zahájili 8.7.2012. Po posečení jsme porost nechali na řadách bez rozhození, po
třech  dnech  tráva  uschla,  poté  pouze  nahrabání  z  důvodu  rozměrů  lisovacího  sběráku  a
lisování. V porovnání s ostatními sušenými plodinami a trávami je postup usychání a sklizně
zcela bezkonkurenční co do nákladů a času. Tráva usychá velmi rychle vzhledem k tomu, že
je tvořena pouze tenkými tvrdými stébly s minimem listové plochy. Výnos 11,8 tun sena z
hektaru z prvé seče roku 2012 . Po prvé seči je jasné, že tráva agropyron má úžasné produkční

schopnosti, ja jako stvořená pro běžné sušení a při průměrných dávkách živin dává obrovský
výnos i v  suchém roce 2012. ( pro porovnání ječmen ozimý v našem družstvu v roce 2012
poskytl 35q/ha zrna a 30q/ slámy) Velký význam na tvorbu výnosu měla aplikace dřevěného
popela,  což  se  viditelně  projevilo  na  malé  části  pozemku  kam  jsme  popel  neaplikovali.

     Granulace trávy probíhá bez problému za předpokladu předřezání trávy při lisování do
balíků.

C. Využití pícnin  v dotačních podmínkách dalšího období

     Osev orné půdy touto či podobnými trávami bude dle dosavadních návrhů možno uplatnit
v rámci  plnění  tzv.  ozelenění  pozemků.  Na splnění požadavků pro ozelenění  bude vázáno
30% dotací na plochu.

D. Využití popela ze dřeva při pěstování této trávy

     Z praktických zkušeností  v Družstvu Březovice vyplývá prokazatelný vliv přihnojení
trávy popelem ze dřeva. Oproti místům, kam jsme popel neaplikovali ( vynechávky) a i proti
porostům této trávy zaseté v jiných podnicích poskytla popelem přihnojená tráva daleko vyšší
výnos a byla mnohem životaschopnější. Popel aplikujeme jednoduše upraveným rozmetadlem
na minerální hnojiva. Popel lze  namíchat i s hnojem ,  kejdou nebo digestátem z BS.

Kontakt na nákup osiva agropyronu i dodávku popela ze dřeva lze dohodnout s Družstvem
Ekover.






	2. Požiadavky na pôdu
	3. Príprava pôdy
	4. Výživa
	5. Sejba
	6. Ošetrovanie porastu
	7. Zber
	8. Zhrnutie

