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Rýchlorastúce dreviny na poľnohospodárskej pôde 
Trvalo udržateľný zdroj paliva 

Rýchlorastúce dreviny (RRD) – cielene pestovaná biomasa 
• Predstavujú dlhodobo stabilný zdroj paliva v množstve, kvalite a cene 

• Poskytujú poľnohospodárom diverzifikáciu výroby a rizika  

• Doplnkový zdroj k lesnej štiepke 

• Investičná náročnosť. Výrobná cena štiepky z porastov RRD závisí od 
kvality založenia porastu, ošetrenia proti burinám a logistiky.  

• Možnosť využitia menej úrodných, resp. inak problematických pôd 

• Podmienka : dlhodobý prenájom pôdy  

• Ekologický prístup  

Výsadba 5 mesiacov po výsadbe Zber (3. – 4. rok po výsadbe) 

Projekt výsadby energet. rastlín v Brodskom (Dalkia)  



Rýchlorastúce dreviny na poľnohospodárskej pôde 
Charakteristika a požiadavky 

Charakteristika 
• dreviny s rýchlym rastom a dobrou zmladzovacou schopnosťou 

• krátka rubná doba (2-5 (10) rokov); životnosť do 30 rokov 

• mechanizovaná výsadba a zber (poľnohospodárska technika) 

 

Požiadavky na pôdu a klimatické podmienky 
• ph-hodnota 5,5-7,0  

• dostupnosť k spodnej vode alebo dostatočné množstvo zrážok  

• priemerná ročná teplota:  

8 °C pre topole 

6°C - 7°C pre vŕby  

• nevyžaduje trvalé zamokrenie ani dlhodobé zaplavovanie 
pôdy 
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Cielene pestovaná biomasa 
Príprava pôdy  
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Orba  

Smykovanie 

Orba 

Smykovanie 

Podrývanie 40 – 50 cm Orba 

Smykovanie Kultivátor 



Cielene pestovaná biomasa 
Zakladanie porastu - topoľ 

Výsadba odrezkov (topoľ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pilotný projekt v Brodskom (12ha)  
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Cielene pestovaná biomasa 
Ošetrenie proti burinám  
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Fréza  

Radličkový kultivátor 



Cielene pestovaná biomasa 
Topoľ 
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5 mesiacov po výsadbe 

3-ročný porast 



Cielene pestovaná biomasa 
Vŕba 

Zakladanie porastu (vŕba) 

 

 

 

 

 

 

2 roky po výsadbe 
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Cielene pestovaná biomasa 
Zber – ukážky Rakúsko 
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http://www.youtube.com/watch?v=SB4l-DklLEI 
  
http://www.youtube.com/watch?v=hEy20wXInnY 

http://www.youtube.com/watch?v=SB4l-DklLEI
http://www.youtube.com/watch?v=SB4l-DklLEI
http://www.youtube.com/watch?v=SB4l-DklLEI
http://www.youtube.com/watch?v=hEy20wXInnY


RRD – podpora biodiverzity a ochrana pôd 

Ekologický prístup pestovania (porovnateľný s 
agroenvironmentom) 

Bohatý výskyt malých cicavcov, vysokej  a vtákov v 
porastoch  RRD 

10 Zdroj : http://www.gwct.org.uk/research__surveys/biodiversity__ecosystems/woodland_biodiversity/1570.asp 

http://www.gwct.org.uk/research__surveys/biodiversity__ecosystems/woodland_biodiversity/1570.asp


Spolupráca s SPU  
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Založenie výskumnej plochy v Brodskom v 2010 



Záplavy 2010 a rezistencia RRD  

1 – ročný a 3 týždňový porast cca 21 dní pod vodou  

Porasty prežili, oneskorený rast cca 1 mesiac  
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MISCANTHUS (Ozdobnica čínska)  
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Miscanthus - na poľnohospodárskej pôde 
Trvalo udržateľný zdroj paliva  

Miscanthus (ozdobnica čínska) – cielene pestovaná 
biomasa 
• Predstavuje dlhodobo stabilný zdroj paliva v množstve, kvalite a 

cene 

• Poskytuje poľnohospodárom diverzifikáciu výroby a rozloženie 
rizík  

• Doplnkový zdroj k lesnej štiepke, možnosť primiešavania do 
štiepky 

• Investičná náročnosť. Výrobná cena paliva z miscanthusu závisí od 
kvality založenia porastu, ošetrenia proti burinám spôsobu zberu, 
logistiky.  

• Možnosť drvenia aj lisovania v závislosti od požiadaviek odberateľa 

• Zber sa robí každý rok na rozdiel od RRD 

• Ekologický prístup  
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Miscanthus - na poľnohospodárskej pôde 
Charakteristika a požiadavky 

Charakteristika 
• Tráva  s rýchlym rastom a dobrou odnožovacou schopnosťou 

• V našich podmienkach sa nerozmnožuje generatívne  

• Zber možný od 2. roku po výsadbe každoročne, min.15 - 20 x 

• Mechanizovaná výsadba a zber (poľnohospodárska technika) 

 

Požiadavky na pôdu a klimatické podmienky 
• ph-hodnota 5,8-7,2  

• Priemer zrážok nad 550 mm za rok 

• priemerná ročná teplota: nie je zvlášť náročný  

6°C - 7°C 

Najväčšie riziko sú neskoré jarné mrazy 

• Možnosť pestovania aj na ľahších piesočnatých pôdach 
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Miscanthus 
Zakladanie porastu  

Ručná výsadba – predpestované rastliny alebo rizómy 

1  sadzač   4-6 osôb = 4 – 5 ha denne 
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Výsadba sadeníc Výsadba rizómov 



Miscanthus – zber 1/2 

  Priamo rezačkou  
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Výhody – vyhovujúca frakcia 
                  homogénny materiál 
                  prijateľná cena zberu 
                  štiepkovanie priamo pri zbere 

Nevýhody – zberové straty 
                      malá objemová hmotnosť 
                      komplikovaná logistika 
                      vysoké prepravné náklady  

Miscanthus : pred zberom 



Miscanthus – zber 2/2 

 Kosenie a následné lisovanie 
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Výhody :  zber s minimálnymi stratami 
                  vysoká objemová hmotnosť 
                  nižšie prepravné náklady 
 

Nevýhody :  riziko prímesí piesku a hliny 
                      odberateľ musí mať technológiu  
                      na celé balíky – dopravné cesty 
                      a možnosť rezania alebo drvenia 
 
                       

kosenie 

lisovanie 



Miscanthus    
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3 –ročný porast po zbere (v júni) 
3 –ročný porast po zbere 
 (v auguste) 



Výhody a nevýhody pestovania RRD a Miscanthus 1/2  

 RRD  +  využitie podmáčaných a problémových pôd 

                  100% náhrada lesnej biomasy 

                  zber v období, keď je najväčšia spotreba 

                  využitie klasickej poľnohosp. techniky 

                  ekologický prístup   

 

              -   vysoká finančná náročnosť pri zakladaní porastov 

                   zber každé 2 – 4 roky 

                   vlhkosť pri zbere 50% a viac 

                   maximálna vzdialenosť od zdroja 100 km 

 

 

24/10/2012 20 



  Miscanthus  + zber hmoty každý rok 

                              výborná kvalita – nízka vlhkosť, vysoká  

                              výhrevnosť 

                              využitie klasickej poľnohosp. techniky 

                              nie je poškodzovaný zverou ale výborná 

                              krycia plodina pre zver 

 

                           -  vysoká finančná náročnosť pri zakladaní 

                              logistické náklady 

                              odberateľ musí mať adekvátne dopravné 

                              cesty pre palivo    

                              málo odberateľov čo môžu spaľovať 100% agro- 

                              biomasu (typu slama, miscanthus) 
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Výhody a nevýhody pestovania RRD a Miscanthus 2/2  



Prečo cielene pestovaná biomasa pre 
využitie v komunálnej energetike? 

Možnosť ovplyvniť cenu vstupnej biomasy a tým 
udržovať cenu tepla 

Využitie mestskej alebo obecnej pôdy 

Možnosť prispôsobiť energetický zdroj vstupnej biomase, 
ktorá je dostupná v požadovanej cene, kvalite a 
množstve v dlhodobom horizonte 

Zvýšenie zamestnanosti v regióne, využitie lokálnych 
zdrojov –pracovná sila, zberová a manipulačná technika, 
dopravné služby 
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      Ďakujem za pozornosť 
 

Ing. Róbert Knoško – Dalkia a.s. Bratislava 

E-mail: robert.knosko@dalkia.sk  
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