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Pěstování konopí setého Cannabis sativa L. pro výrobu bioplynu 

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 konopí setého – Cannabis sativa L. Doposud nebyla zpracována 
komplexní metodika popisující možnosti pěstování a využití této plodiny k 
produkci bioplynu. V úvodu metodiky je popsána základní botanická 
charakteristika rostliny a jsou specifikovány půdně-ekologické nároky 
rostliny na stanoviště. Dále metodika popisuje technologické postupy pro 
zakládání porostů, agrotechniku pěstování, hnojení, ochranu rostlin, sklizeň 
za účelem konzervace silážováním a následné produkce bioplynu. Na závěr 
poskytuje přehled výnosového potenciálu biomasy a výtěžnosti metanu 
včetně podrobného ekonomického hodnocení. 

Klíčová slova: konopí seté; plodina pro bioplyn; výtěžnost metanu; 
pěstitelské technologie; ekonomické hodnocení  
 

 
 

Cultivation of hemp Cannabis sativa 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 crop - hemp  
Cannabis sativa 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: hemp; 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 konopí setého – Cannabis sativa L. Doposud 

nebyla zpracována komplexní metodika popisující možnosti pěstování a 

využití této plodiny pro bioplyn. V úvodu metodiky je popsána základní 

botanická charakteristika rostliny a jsou specifikovány půdně-ekologické 

nároky rostliny na stanoviště. Dále metodika popisuje technologické 

postupy pro zakládání porostů, agrotechniku pěstování, hnojení, ochranu 

rostlin, sklizeň za účelem konzervace silážováním a následné produkce 

bioplynu. Na závěr poskytuje přehled výnosového potenciálu biomasy a 

výtěžnosti metanu včetně podrobného ekonomického hodnocení. 

II. VLASTNÍ POPIS METODIKY 

1. Úvod 

V současnosti se do stálého popředí zájmu dostává produkce energie 

z obnovitelných surovin. Z hlediska ekonomické efektivnosti jsou kromě 

metod přímého spalování, výhodné i metody anaerobní fermentace. Pro 

zemědělské bioplynové stanice je zpravidla nejvhodnějším a často 

hlavním nosným substrátem silážovaná kukuřice. Je to však plodina, která 

díky specifickému způsobu pěstování má určité limitující a omezující 

faktory, při jejichž nedodržení pak dochází k vodní erozi způsobující smyv 

ornice z polí a často i nánosy bahna v obcích sousedících s nesprávně 

založeným porostem kukuřice. Pro účinnou ochranu půd proti erozi a 

degradaci se jako vhodné jeví i pěstování plodin v úzkých řádcích, které 

významně snižují nebezpečí eroze půd. Výsledky dlouhodobého výzkumu 

a provozní zkušenosti u nás i v zahraničí dovolují zařadit do skupiny 

energeticky využitelných plodin pro pěstování v podmínkách střední a 

severní Evropy konopí seté (Cannabis sativa L.). Dobře založený porost 

technického konopí nevykazuje negativní vlastnosti porostu kukuřice za 

současného relativně vysokého výnosu. Je vhodnou alternativou pro 
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zvýšení biodiverzity s významnými fytosanitárními vlastnostmi. Provozní 

plochy této plodiny jsou mezi netradičními plodinami (tj. s výjimkou 

kukuřice na bioplyn a řepky na bionaftu) v Evropě významné a dosahují 

rozlohy tisíců ha, a to především ve Francii, Rumunsku, Polsku, 

Maďarsku, Itálii Švýcarsku, zemích Beneluxu a Německu. V současné 

době existuje množství domácích a zahraničních publikací ohledně 

pěstování této plodiny na vlákno, či semeno i suchou biomasu pro přímé 

spalování nebo výrobu tuhých paliv. Na druhou stranu je velmi málo údajů 

ohledně pěstování a využití této plodiny na bioplyn. Vyplnit tuto mezeru je 

i účelem dané metodické publikace. 

2. Základní informace o plodině 

Konopí seté je v podmínkách ČR cizosprašný nepůvodní druh 

zavlečený na území našeho státu z Ukrajiny a zplanělý v nejteplejších 

oblastech. 

Pěstování konopí setého je v ČR legislativně ošetřeno zákonem 

č. 167/1998 Sb., v platném znění. V tomto zákoně v § 24, bodu a) se 

zakazuje pěstovat druhy a odrůdy rostliny konopí (rod Cannabis), které 

mohou obsahovat více než 0,3 % látek ze skupiny tetrahydrokanabinolů 

(∆9-THC).  

Dále§ 29 tohoto zákona ustanovuje ohlašovací povinnost, podle které: 

osoby pěstující mák setý nebo konopí na celkové ploše větší než 100 m 

jsou povinny předat hlášení místně příslušnému celnímu orgánu podle 

místa pěstování, písemně nebo v elektronické podobě, podepsané 

zaručeným elektronickým podpisem podle zvláštního právního předpisu 

a) do konce května: 

- výměru pozemků, které byly v příslušném kalendářním roce oseté 

konopím, včetně názvu použité registrované odrůdy, čísla parcely, názvu a 

čísla katastrálního území, nebo identifikačního čísla půdního bloku, 

případně dílu půdního bloku evidence půdy,  

- odhad výměry pozemků, na nichž bude pěstováno konopí v příštím 

kalendářním roce, 
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b) v průběhu vegetace a sklizně: 

- údaje o výměře pozemků a způsobu zneškodnění konopí, včetně názvu 

použité registrované odrůdy, čísla parcely, názvu a čísla katastrálního 

území, a to nejpozději do 5 dnů před provedením jejich zneškodnění,  

c) do konce prosince příslušného kalendářního roku: - výměru pozemků, 

které byly oseté konopím, výměru pozemků, ze kterých bylo sklizeno 

konopí, včetně názvu použité registrované odrůdy, čísla parcely, názvu a 

čísla katastrálního území, nebo identifikačního čísla půdního bloku, 

případně dílu půdního bloku evidence půdy,  

- množství sklizeného konopí (stonku) a semene konopí, 

- hmotnost, sklizňový rok makoviny nebo konopí prodaného nebo jinak 

převedeného a identifikační údaje nového nabyvatele. 

3. Odrůdový sortiment 

3.1. Odrůdový sortiment ve světě 

V českém seznamu odrůd máme v současné době zaregistrovány 

dvě odrůdy konopí setého a to Bialobrzeskie a odrůdu Monoica 

(přihlašovatel AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o.). Registrace 

proběhla u odrůdy Bialobrzeskie v roce 2008 a u odrůdy Monoica v roce 

2009. Ve fázi přihlašování jsou další dvě odrůdy, těmi jsou Tygra 

přihlašovatel AGRITEC, výzkum, šlechtění a služby, s.r.o. a T2 

přihlašovatel Agromag Kft. Maďarsko. Seznam odrůd Evropského 

společenství obsahuje v současné době kromě výše uvedených odrůd 

povolených v ČR ještě dalších 47 povolených odrůd registrovaných 

v národních seznamech. V národním měřítku je největší počet odrůd 

zaregistrován v Maďarsku (11), Francii (9) za nimi následuje Itálie a 

Rumunsko (8). Polsko přispívá do seznamu (4) odrůdami technického 

konopí následují pak Holandsko (3), Španělsko (2) Finsko (1) a 

Německo (1). Jedna odrůda konopí a to odrůda Silesia polské 

provenience je povolena k pěstování pouze do června roku 2013. Některé 

odrůdy jsou zaregistrovány zároveň v několika zemích, neboť šlechtitel 

odrůdy není vždy totožný s přihlašovatelem. 
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3.2. Odrůdy, které jsme odzkoušeli v podmínkách ČR 

 

BIALOBRZESKIE  

(1968), výsledek křížení dvoudomých a jednodomých kmenů 

(((LKCSD x Kompolti) x Bredemann 18) x Fibrimon 24), následovala 

dlouhodobá selekce pro vysoký výnos vlákna. Dvoudomý rodič byl LKCSD 

selektován  z Havelländische' nebo z konopí středoruského původu 

Schurigs.  Dvoudomá odrůda Bredemann 18' byla selektována v Německu 

(původ Rusko) a je bohatá z pohledu obsahu vlákna s dobrou odolností 

proti chorobám. Morfologicky podobná odrůdě BENIKO, HTS 14–15 g. 

Na základě sledování zjištěné průměrné výnosy: 

Výnos neroseného stonku: 9,285 t/ha 

Výnos roseného stonku: 7,662 t/ha 

Výnos semene: 0,921 t/ha 

Výnos vlákna celkového: 2,459 t/ha 

Obsah vlákna ve stonku:  31,5% 

 

FERIMON  

(1981), jednodomá, vyšlechtěná z odrůdy Fibrimon 21, nejranější 

odrůda ze sortimentu francouzských odrůd, výnos suché hmoty je střední, 

zatímco obsah vlákna vysoký. Výnos semene je dobrý, veg. doba 106 

dnů. 

Zjištěné průměrné výnosy: 

Výnos neroseného stonku: 7,489 t/ha 

Výnos roseného stonku: 5,862 t/ha 

Výnos semene: 1,226 t/ha 

Výnos vlákna celkového: 1,619 t/ha 

Obsah vlákna ve stonku:  27,4% 

 

USO – 31 

(1997), (Glukhovskaja 10 x YUSO-1), jednodomá, raně dozrávající 

odrůda, výnos suché hmoty střední až vyšší, dobrá odolnost vůči plísni 
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šedé (Botrytis cinerea) a fuzarióznímu vadnutí, vhodná pro pěstování pro 

semeno i vlákno. 

Zjištěné průměrné výnosy: 

Výnos neroseného stonku: 8,078 t/ha 

Výnos roseného stonku: 6,496 t/ha 

Výnos semene: 1,338 t/ha 

Výnos vlákna celkového: 1,938 t/ha 

Obsah vlákna ve stonku:  29,2% 

4. Botanický popis plodiny  

Konopí je jednoletá dvoudomá nebo jednodomá rostlina z čeledi 
konopovité (Cannabaceae). Vegetační doba je min. 100 dní s maximem 
růstu v červnu a červenci, kvete v srpnu. 

Samčí rostliny jsou vyšší a štíhlejší, mají světlejší listy a šedozelený 
vrchol. Dozrávají o 4-6 týdnů dříve než  samičí rostliny. Samičí rostliny 
jsou nižší, silnější, více olistěné a tmavší. V normálním dvoudomém 
porostu je asi 53 % samčích a 47 % samičích rostlin. U jednodomých 
odrůd se samčí rostliny vyskytují zřídka a jejich výskyt se zvyšuje 
s klesajícím stupněm množení osiva.   

Konopí má  kůlovitý kořen sahající do hloubky 30-40 cm, na hlubokých 
půdách až do 2 metrů. Stonek dorůstá průměrně kolem 2 m výšky (ale 
i 4m). V prvních fázích růstu je  měkký, dužnatý, později odspodu dřevnatí, 
obsahuje 13,5-19,5% vlákna. Listy  jsou střídavé, dlanité tří až 
třináctičetné a krátkými stopkami. Plod je  vejčitá jednosemenná nažka s 
HTS od 8 do 26 g (v průměru 20 g). Semena brzy ztrácí klíčivost (třetím 
rokem o 30-40 %). Konopí je cizosprašné (větrosnubné). 

Jsou známé tři druhy konopí: 

 1) indické (C. indica Lm.) - kde všechny zelené části rostliny obsahují 

látky ze skupiny tetrahydrokanabinolů (∆9-THC) ve vyšší než povolené 

koncentraci >0,3% 

 2) plané (C. ruderalis) - je jednoletý plevel původem z Ukrajiny 
zplanělý v nejteplejších oblastech našeho území 

 3) seté (C. sativa L.)-je nejrozšířenější druh konopí, u nějž 
rozeznáváme čtyři formy podle oblastí pěstování: 
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Nejranější typy (Konopí severní) je skupina konopí s vegetační dobou 

50 - 80 dní. Dosahují výšky 60 - 80 cm.  Tato skupina se dělí na odrůdy 

rané s nejkratším stonkem, a sibiřské s nízkým až středním stonkem, které 

jsou blízké odrůdám středoruským. Konopí severní je rozšířené na celém 

severu bývalého SSSR (Irkutsk, Čita, Karélie, Jakutsko) a částečně i ve 

Finsku. Dává velmi malé výnosy stonků a semen.  

Středně rané typy (Konopí středoruská) je skupina konopí s vegetační 

dobou 90 - 120 dní. Stonky dosahují výšky 1,25 - 2 m, jsou tenké a slabě 

hranaté. Je to nejrozšířenější skupina konopí na světě. Pěstuje se 

především v hlavních konopářských oblastech Ruska a Ukrajiny. 

Vzhledem k odlišným klimatickým a půdním podmínkám pěstování se 

vyvinula celá řada jednotlivých typů, které se blíží na jedné 

straně sibiřskému konopí a na druhé jižnímu konopí. Některé typy konopí 

středoruského, které se pěstují na východě, mají bohatší úrodu semen, a 

jiné pěstované na západě mají větší výnos vlákna. Obsah THC se 

pohybuje u těchto odrůd mezi 0,4 - 1 %.   

Středně pozdní až pozdní typy (konopí jižní) je skupina konopí s 

vegetační dobou 120 - 165 dní. Dosahují výšky 2,5 - 4 m (v tropech až 

7 m).  

Přechodné typy (konopí středoevropské) je skupina konopí, která byla 

vyšlechtěna křížením předchozích typů ze skupiny středoruských konopí a 

typů jižního konopí. Tyto odrůdy byly vyšlechtěny, aby se zkombinovaly 

výhodné vlastnosti obou typů (výnos stonků a semen) a aby měly nízký 

obsah THC (0,01 až do 0,2 %). Tyto vyšlechtěné odrůdy pěstované v 

Evropě se označují názvem „technické konopí“. 

 

5. Nároky na stanoviště  

Konopí je citlivější na mráz, mladé rostliny však snášejí slabší 

mrazíky. V první době růstu vyžaduje konopí dosti vody, později je 

schopné odolávat přechodnému suchu. Na půdu má značné nároky. 

Nejvhodnější jsou úrodné, hluboké a zpracovatelné půdy hlinité a 

písčitohlinité s nízkou spodní vodou, dobře vyhnojené a bohatě zásobené 

humusem. Konopí lze sít i na zúrodněných slatinách, rozoraných loukách 
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nebo vysušených rybnících. Nesnáší kyselé půdy a nejlépe se mu daří na 

půdách neutrálních až slabě zásaditých. Nevhodné jsou půdy mělké, 

kamenité, písčité, ulehlé, jílovité, vysychavé. Konopí se dá pěstovat při 

nižších výnosech i na horších půdách v chladnějších oblastech. Konopí je 

náročné na vodu - na vytvoření jednotky sušiny potřebuje 1,5 až 2,0 krát 

více vody než pšenice nebo oves. 

6. Optimální pěstitelské postupy a agrotechnika.  

6.1. Nároky na předplodinu, příprava půdy a setí 

Nejvhodnější předplodinou pro konopí jsou rostliny, které zanechají 

půdu čistou, kyprou, dobře zásobenou živinami, zvláště dusíkem. Jsou to 

okopaniny, kukuřice, luskoviny, jetel, vojtěška. Někdy se konopí pěstuje i 

po obilovinách. Snáší i pěstování po sobě. Je dobrou předplodinou i pro 

náročné zemědělské plodiny, protože zanechává půdu čistou a v dobrém 

stavu. U nás je možno pěstovat konopí jako zdroj hmoty pro energetické 

účely, ale lze s ním úspěšně počítat i na vlákno nebo semeno. Podle toho 

se řídí i způsob pěstování. Na podzim ořeme hluboko 25-30 cm. Před 

setím povrch půdy pečlivě připravíme. Konopí je docela citlivé na dodržení 

vhodných termínů setí. Sejeme v druhé polovině dubna, nejpozději 

začátkem května. Konopí pěstované pouze na vlákno (nebo na hmotu) 

sejeme do řádků 12,5-25 cm širokých, konopí pěstované pouze na 

semeno sejeme do řádků 25-50 cm širokých. Hloubka setí 2-3 cm hluboko 

(v hluboké půdě i hlouběji) s výsevkem: na vlákno 50-80 kg/ha, na vlákno 

i semeno asi 35-70 kg/ha; pouze na semeno 20-35 kg/ha semene. Při 

pěstování na semeno je třeba dbát na to, aby nebyly v okolí porosty 

s jinými odrůdami (nežádoucí sprášení). Konopí roste zpočátku rychle, 

brzy je silně olistěné a při hustějším výsevu potlačuje plevele. Minimální 

prostorová izolace u certifikovaného osiva je u konopí minimálně 1000 m. 

Časová pauza od posledního pěstování téhož druhu na semeno  na témže 

pozemku je minimálně 5 let. 
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6.2. Ochrana rostlin 

Proti intenzivnímu výskytu plevelů je možno aplikovat herbicidy, a to 

jak preemergentně přípravek Afalon 45 SC v dávce 1,5 l ha-1. Proti 

jednoděložným plevelům lze pak aplikovat postemergentně herbicid Targa 

super 5 EC v dávce 1,5 -2 l ha-1 . 

Konopí nepoléhá a je poměrně odolné proti chorobám a škůdcům. 

Vzhledem k jeho malým výměrám nedochází k významnému rozšíření 

chorob ani škůdců proto se s ochranou fungicidy ani pesticidy zatím 

nepočítá. Při zvýšení výměry lze očekávat rovněž silnější infekční tlak níže 

uvedených škůdců a chorob. Konopí může škodit dřepčík chmelový 

(Psylliodes attenuata Koch.), housenky můry gama (Autographa gamma 

L.), mšice konopná (Phorodon cannabis Pass.) a zaviječ kukuřičný 

(Ostrinia nubilalis Hübn.). Z chorob se nejčastěji vyskytuje plíseň šedá 

(Botrytis cinerea Pers.) fusariosa (Giberella pulicaris (Fr.) Sacc.) a některé 

choroby virového původu. Někdy porosty na semeno při dozrávání 

navštěvuje ptactvo. Nejnebezpečnější chorobou je asi bílá (sklerociová) 

hniloba, jejímž původcem je hlízenka obecná (Sclerotinia sclerotiorum 

(Lib.) Masse). 

6.3. Obecné nároky na výživu a hnojení 

Obvykle se uvádí, že je konopí velmi náročné na výživu. Pro úspěšné 

pěstování konopí setého je nutné dodržet následující agrotechnická 

opatření. Po podzimní orbě je obvyklá jarní příprava s přihnojením od 60 

do 100 kg N.ha-1 a doplnění 30 - 60 kg K.ha-1. Jedná-li se o produkci 

konopí na semeno, je vhodné provést přihnojení 30 až 60 kg P.ha-1. Dle 

našich výzkumů je optimální dusíkatá výživa v dávce 80 -100 kg N.ha-1. 

Na podzim je rovněž možné provést zásobní hnojení chlévskou mrvou 

nebo kompostem v dávce 30-40 t.ha-1 současně s 1/3 - 2/3 PK hnojiv, 

zbytek PK hnojiv a N hnojiva na jaře. Celou dávku PK hnojiv je možné 

zapravit i na jaře s důkladným zapravením do půdy. 

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. 
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Foto 1. Osivo konopí odrůdy Bialobrzeskie  

 

 
Foto 2. Vzcházející rostliny konopí setého  
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Foto 3. Porost konopí setého 

 

 
Foto 4. Detail květu konopí setého   
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6.4. Potřeba živin a hnojení digestátem při pěstování na bioplyn 

Pěstování zemědělských plodin na zelenou hmotu na bioplyn, ale i 

sklizeň celé rostliny ve zralém stavu na vlákno a pazdeří u konopí 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 konopí setého a odběru živin z pole při 

průměrném výnosu sušiny 10 t.ha-1. Připomínáme, že tyto výnosy mohou 

být u konopí setého i vyšší (do 14 tun sušiny z 1 ha), ale i nižší, zejména 

při extenzivním pěstování na horších půdách (cca 5-8 tun sušiny z 1 ha). 

Proto současně uvádíme odběr živin i pro výnosy 8 a 12 t sušiny z 1 ha, 

protože toto rozpětí pokrývá většinu v literatuře uváděných výnosů konopí. 

Tabulka 1. Průměrný obsah základních živin v čistých živinách a oxidech 
v nadzemní biomase konopí setého a odběr živin z pole při různých výnosech  

Parametr N P / P2O5 K / K2O Ca / CaO Mg/ MgO S 

Obsah živin 
v % sušiny 
biomasy 

22,45 
3,16 / 
8,4 

15,9 / 
19,1 

18,9 / 
26,5 

4,5 /  
7,5 

2,1 

Odběr živin v kg.ha-1 čistých živin / oxidů živin při ročním průměrném výnosu: 

8 t 180 
25,3 / 
67,2 

126,9/ 
153 

151 / 
212 

36/ 
60 

17,5 

10 t 225 
31,6 / 
84,0 

158,6/ 
191 

189 / 
265 

45/  
75 

21 

12 t 269 
38,0 / 
101 

190,3/ 
229 

227 / 
318 

54/  
90 

26,3 

Z tabulky je vidět, že odběr živin produkcí fytomasy je u konopí docela 

vysoký, zejména u dusíku, vápníku a draslíku, méně u fosforu, hořčíku a 

síry. Kompenzační hnojení je nezbytné v plné dávce, zejména na půdách 

s nízkou zásobou té či oné živiny. Výsledky našich dlouhodobých pokusů 

potvrzují, že optimální dávkou přihnojení dusíkem je 150-220 kg N na 1 ha 

a rok, což je kompenzační dávkou pro vyšší výnosy sušiny v rozmezí 8-12 

t.ha-1.  
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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. Průměrné obsahy 

základních živin v digestátu zemědělských bioplynových stanic námi 

analyzovaných uvádí tab. č. 2.  

 

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

Celkový obsah živin v % 
Substrát: 

  

Suši
na 
 % 

Reak
ce 
pH/ 
H2O 

N 
P / 

P2O5 
K / 

K2O 
Ca / 
CaO 

Mg / 
MgO 

S 

Org.  
látky 

% 

Popel 
% 

digestát – 
sušina 

100 8,50 4,5 
1,1 / 
2,5 

7,5 / 
9,1 

3,2 / 
4,5 

0,9 / 
1,5 

0,11 70 30 

digestát – 
pův. 

hmota 
8,00 8,50 0,4 

0,09 / 
0,20 

0,60 / 
0,70 

0,26 / 
0,40 

0,07 / 
0,12 

0,01 5,6 2,4 

 

Nejedná-li se, 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. 

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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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 15,4 1,4 784 336 1120 

28 101 57,7 202 102 30,7 2,8 1568 672 2240 

42 151 86,6 303 153 46,1 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 28 t.ha-1 digestátu za 1 rok 

(dávka dle potřeb plodiny v dusíku) s potřebou kompenzačního hnojení dle 

hodnot odčerpání živin s typovým průměrným výnosem konopí 10 tun 

sušiny z 1 ha ukazuje, že tento digestát může významně snížit potřebu 

minerálních hnojiv (viz tabulka č. 4).  

 

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

  Množství základních živin v kg na 1 ha 
Parametr 

N P2O5 K2O CaO MgO S 

odběr výnosem zelené hmoty 
konopí 10 t.ha-1 suš. 224 84 191 265 75 21 

přísun s hnojením digestátem  
(dávka 28 t.ha-1, suš. 8 %) 101 57,7 202 102 30,7 2,8 

rozdíl odběru a přísunu živin 
kg.ha-1  -123 -26,3 11 -163 -44,3 -18,2 

% podíl pokrytí celkové 
kompenzační potřeby živin 45 69 106 38 41 13 

 

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  -73 2,6 112 -112 -28,9 -16,8 

% podíl pokrytí celkové 
kompenzační potřeby živin 67 103 159 58 61 20 
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Z výsledků vyplývá, že pro kompenzační hnojení dusíkem a většinou 

ostatních živin vystačí dávka digestátu, tj. cca 28 tun digestátu o sušině 8 

% na 1 ha na snížení potřeby minerálních hnojiv o třetinu. V případě 

maximální povolené dávky tj. 42 tun digestátu o sušině 8% lze pak počítat 

se snížením dávky minerálních hnojiv o cca 60%. V případě draslíku a 

fosforu je dokonce kompenzační dávka překročena. Konkrétní dávku 

digestátu  je třeba upřesnit dle chemického složení a obsahu sušiny a 

předpokládaných výnosů dosažitelných v daných půdně-ekologických 

podmínkách.  

Výsledky rovněž ukazují docela nízké pokrytí potřeby síry (pouhých 

20 %), 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. 

Hnojení konopí je z agronomického hlediska vhodné rozdělit na dvě 

dávky – podzimní hnojení se zapravením minerálních hnojiv P, Ca a S. Na 

jaře pak před přípravou k setí polovinu dávky digestátu pomocí 

hadicového aplikátoru a po vzejití rostlin, druhou dávku rovněž pomocí 

hadicového aplikátoru se zapravením. Musíme však dávat pozor na 

respektování nitrátové směrnice, zejména na ohrožených půdách. Od 

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

- 11. měsíc podle typu hnojiva) je 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. 

6.5. Sklizeň a výnosy 

Při sklizni konopí určeného na bioplyn počítáme s jednou sečí 

v průběhu květu konopí. Při porovnání sklízecích řezaček při sklizni nebyl 

z hlediska měrné spotřeby zaznamenán výrazný rozdíl, a to bez ohledu na 

rozdíly ve výnosech.  

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 
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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 %). 

Výnosy konopí uváděné pro naše podmínky: stonky 5,0-7,0 t (až 13,0 t) 

z toho 0,5-1,2 t vláken a 1,5-4,0 t pazdeří, semeno: 0,8-1,4 t. Průměrné 

výnosy dosažené v pokusech VÚRV v závislosti na  stanovištích a 

podmínkách pěstování uvádí tab. 5. Průměrný výnos sušiny fytomasy za 

sledované období byl 9.033 t/ha. Na hnojení dusíkem reagovalo konopí 

příznivě. Dávka 60 kg/ha N zvyšovala v průměru výnosy fytomasy o 15 %, 

dávka  120 kg/ha o 25,3 % v porovnání s nehnojenou variantou.  

 Vlastními výzkumy autorů na různých stanovištích a při různých 

dávkách hnojení byly zjištěny následující průměrné hodnoty výnosů 

konopí setého (viz tab. č. 5). Při dávkách hnojení dusíkem v rozmezí 80-

120 kg čistých živin na 1 ha se víceleté průměrné výnosy nadzemní 

biomasy konopí na různých stanovištích pohybují v rozmezí 8 – 12 tun 

sušiny z 1 ha.  

 

Tabulka 5. Vliv hnojení na výnosy fytomasy konopí (t.ha-1) přepočtené 
na sušinu na daných stanovištích za sledované období (pokusy VÚRV) 

 

Stanoviště / 
Ukazatel 

N0 N1 N2 V1 V2 Průměr 

Lukavec 5,26 7,75 7,95 7,12 5,49 7,07 

Ruzyně 9,94 10,15 11,43 9,48 11,48 10,51 

Průměr 7,93 9,12 9,94 8,3 8,49 9,03 

 

     Poznámka: Hnojení dusíkem v průmyslových hnojivech (kg/ha):  

                        N0=0, N1=60, N2=120 

               Počet vysetých klíčivých semen na metr čtvereční:  

                               V1=40, V2=80 
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7. Ekonomika pěstování konopí 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 týmu autorského 

kolektivu těchto normativů je Prof. M. Kavka, DrSc., poslední aktualizace 

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 jmenované databáze obsahují kalkulace 

technologických nákladů pro konopí, i když především z hlediska jejího 

využití pro produkci suché biomasy za účelem výroby vlákna a semen 

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 konopí 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. 6. 
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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 konopí jsou 

uvedeny dvě varianty, také zde se jedná především o standardní a 

intenzivní pěstování. Při jednorázové sklizni se porost seče v době 

nejvyššího nárůstu nadzemní hmoty, a dosud plně nevyvinutými lýkovými 

vlákny, který nastává obvykle v období květu nebo těsně po odkvětu 

rostlin (většinou koncem července). Celkové náklady na základní přípravu 

půdy a založení porostu konopí byly vypočítány při standardní technologii 

na 19 650 Kč a při technologii intenzivní na 21 926 Kč.  

Tabulka souhrnně uvádí výsledky srovnání výrobních nákladů na 

produkci konopí 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 patrné, že konopí má sice nižší výnosy a 

celkovou potenciální produkci metanu v přepočtu na 1 ha než referenční 

kukuřice, a proto vychází produkce v přepočtu jak na siláž, tak i na metan 

dráž, přesto je třeba přihlédnout ke skutečnosti, že zastoupení konopí 

sníží výměru technologicky náročné kukuřice a lze jej pěstovat na 

pozemcích nevhodných pro produkci kukuřice (svažité pozemky a erozně 

ohrožené půdy). Náklady lze snížit omezením aplikace pesticidů a 

použitím digestátu, který sníží množství potřebných průmyslových hnojiv. 

Tak lze snížit produkční náklady na částku, která odpovídá kalkulované 

ceně metanu z kukuřice. Na rozdíl od kukuřice má konopí jednu velmi 

důležitou výhodu, a to protierozní, odplevelující a půdu zúrodňující efekt 

při jeho pěstování. Proto je tato plodina vhodná pro pěstování na bioplyn 

nebo i pro technické účely v oblastech s půdami, kde není možná 

produkce kukuřice (svažité pozemky), včetně pozemků erozně 

ohrožených. 
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III. SROVNÁNÍ NOVOSTI POSTUPŮ 

Dle poznatků autorů nebyla dosud zpracována žádná metodika 

popisující možnosti pěstování a využití konopí setého Cannabis sativa 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 konopí setého včetně 

jejího ekonomického hodnocení.  

 
 

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 sdružení Lnářský 

svaz. 

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).  
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