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Výzkumná stanice Chomutov

Výzkumný ústav rostlinné výroby v Ruzyni 
zakládal po svém vzniku postupně výzkumné 
stanice v jednotlivých regionech ČSR. Účelem 
bylo zjišťování vlivu půdně-klimatických 
podmínek na růst a vývoj hospodářských rostlin, 
včetně výživy rostlin, v zájmu nalezení 
optimálního způsobu hospodaření i k porovnání 
výsledků z různých oblastí   



  

Program Výzkumné stanice 
Chomutov

• VS Chomutov vznikla v r. 1964 a  byla 
zapojena rovněž do obecného programu 
VÚRV a to prostřednictvím dlouhodobých 
polních pokusů. 

• Po intenzivním rozvoji energetické a důlní 
činnosti byly zdejší výsledky výzkumu jen 
obtížně srovnatelné s dalšími VS, v 
důsledku nepříznivých vlivů průmyslových 
imisí na kontaminaci rostlin



  

Změny programu VS Chomutov

• Začátkem sedmdesátých let se proto 
program v Chomutově začal orientovat na 
ekologické problémy především na : 

• - kontaminaci rostlin imisemi
• - omezení prašnosti ze složiště popílků
• - efektivnější způsoby rekultivací důlních 

výsypek
• - využití obrovského přebytku kejdy z 

velkokapacitních chovů zvířat



  

Kontaminace rostlin
• sledování obsahu těžkých kovů v 

rostlinách na různých stanovištích, v 
různých nadmořských výškách – od nížin, 
podhůří až po vrcholové hřebeny, včetně 
okolí elektráren a složišť popelovin 

• k tomu jsme založili speciální pokusy na 
horách např. : Boleboř nebo Háje 



  

Polutanty v rostlinách – poster 
na konferenci v Londýně r. 1987



  

 Obsah těžkých kovů v rostlinách

• S překvapením bylo zjištěno, že nejvíce 
TK obsahovaly rostliny na horách, zřejmě 
proto, že jsou obsaženy v nejjemnějších 
popílkových částicích, které se jako úlety 
dostávají do nejvyšších poloh

• Rostliny v blízkosti elektráren a složišť 
popelů byly sice zasaženy nejvíce 
prachem, ale obsahy těžkých kovů 
nebývaly vyšší než z oblastí bez imisí



  

Popele a popílky
• Zkušenosti s výsledky ze sledování imisí 

nás nasměrovaly k zásadnímu faktu, že je 
třeba rozlišovat popílky suché, odebrané 
přímo v elektrárně a popílky, resp. popele 
přeplavené vodou na složiště 

• Potvrdily to rovněž výsledky z nádobových 
pokusů : popílky suché jsou toxické, ale v 
popelech ze složiště lze pěstovat rostliny v 
podstatě stejně, jako na půdě



  

Příměs 15 % popílku do zeminy 
již viditelně omezuje růst rostlin 

- mák v nádobě č. 144



  

Kukuřice v popeli ze složiště :
 č. 23 nehnojeno, ostatní + kejdy



  

Rostliny pěstované v 
přeplaveném  popeli

• Elektrárenské popele, které prošly 
vysokým žárem jsou logicky zcela „mrtvé“ 
bez mikrobiologické činnosti, takže 
potřebují oživení. 

• K tomu jsme začali využívat přebytečnou 
kejdu a tak jsme začali řešit zdejší 2 na 
první pohled odlišné problémy 
společně, v zájmu zlepšení ekologie : 
ze zemědělství a z průmyslu



  

Hnojení a osévání složiště 
popele

• Účelem bylo :
• 1. omezení prašnosti pomocí vytvořeného 

vegetačního krytu, tj. prosté ozelenění - lze jej 
znázornit i při krátkodobé vegetaci, pak byly 
rostliny bohužel, přeplaveny další vrstvou popele 

• 2. pěstování rostlin za účelem „přímé“ 
biologické rekultivace, tj. bez překrytí povrchu 
popele zeminou (případně jen s jejím 
minimálním převrstvením ), což vyžaduje 
dlouhodobé sledování 



  

Pokus s kukuřice přímo na ploše 
složiště ETU - omezení prašnosti 



  

Hnojení kejdou



  

Setí kukuřice + slunečnice 



  

Vegetace po 3 měsících 



  

Rovnoměrné pokrytí popele 
kejdou (el. Počerady) může 

rovněž  omezit prašnost okolí
• obrázky



  

Dozrávající žito – složiště EPOČ



  

Sklizeň žita, jako na poli – v 
pozadí : jezero složiště a 

elektrárna 



  

Proso - detail laty: má krátkou 
vegetaci, je vhodné i k omezení 
prašnosti, např.na popelovinách 

v teplárně Trmice



  

EPOČ – různé plodiny, využitelné 
jako technické či energetické



  

EPOČ - vegetace v r. 1994



  

Čirok na složišti popele  EPOČ 



  

Složiště el. Mělník - EMĚ bez 
překrytí zeminou, hnojení 

kompostem



  

Porost po 12 letech, v zaseté 
trávě vzniká les samovolně z 

náletu semen



  

Detail : mladá borovička roste 
dobře přímo v popeli



  

Borovičky při řádné rekultivaci 
po převrstvení 30 cm zeminy



  

Dlouhodobá rekultivace : pokusy 
na terase složiště EPRU

• Provoz elektrárny neumožňuje poskytnout 
plochu složiště na delší dobu, proto byly tyto 
pokusy založeny na terase mezi 2 hrázemi, kde 
nebyl povrch popele pokryt zeminou

• Pokusy byly sledovány od r. 1976 do r. 1994 s 
pěstováním různých rostlin : obilí, kukuřice, 
slunečnice, brambory, cukrovka, vojtěška, tráva, 
jetel a dokonce i ovocné stromky a zelenina - 
zelí, kapusta, tykve aj. 

• Všem rostlinám se dařilo dobře: růst, vývoj i 
výnosy byly obdobné jako na poli, ale jen tam, 
kde byl popel pohnojen organicky – kejdou



  

Zakládání dlouhodobých pokusů 
na terase složiště EPRU 

(namáhavá, nepříjemná práce)



  

Celkový pohled na pokusy - 
v pozadí EPRU



  

Slunečnice : uprostřed je 
nehnojená kontrola, „bez života“ 



  

Slunečnice: vpředu nehnojená 
kontrola, v pozadí vydatné 

hnojení kejdou



  

Detail slunečnice s kukuřicí, 
výška porostu přes 2 m 



  

Celkový pohled na různé rostliny



  

Sklizeň tykve



  

Dozrávající angrešt



  

Žito při sklizni na zeleno 
nepoléhá ani při extrémně 
vysokých dávkách kejdy  



  

Hnojení kejdou v přepočtu na 
dávku dusíku – N/ha     

• kg N/ha r. 1976 1977   1978

• Kontrola       0           0        0
• Kj prasat    1689 2510     330
• Kj skotu    1256 1904     180
• Kj drůbeže    1856 3460     691
•



  

Obrovská sorpce popelů 
umožnila likvidaci přebytečné 

kejdy



  

Ukládání kejdy na naplavený 
popel – složiště Vysočany



  

Čistá voda odebraná z betonové 
skruže



  

Čistírna odp. vod ve Vysoké Peci



  

Čištění zaolejované vody v 
elektrorozvodně Hradec u K.



  

Výsledky čištění ropných látek 
-elektrorozvodna Hradec u K.

• Obsah ropných látek v mg/l vody po dobu 
41 týdnů

• týden č.       12    16     23    29    35    41

  Voda na :

• vstupu       5,7   4, 5   5,2   5,8   4,1  5,7

• Výstupu-do 0,2   0,2    0,2   0,2   0,2  0,2



  

Z výsledků čištění vod vzniklo 
několik čs. patentů –viz příklad



  

Rekultivace důlních výsypek

• Cíl : 

• Zefektivnění a urychlení biologické 
rekultivace důlních výsypek 

• Uplatnění kejdy ke hnojení výsypek

• Vylehčení těžkých výsypkových zemin 
elektrárenským popelem ze složiště 



  

Dlouhodobé pokusy na výsypce 
v Březně u Chomutova



  

Celkový pohled na pokusy



  

Parcela se zapraveným popelem 
pro vylehčení těžkých zemin



  

Ve vylehčené půdě se lépe 
rostliny vyvíjejí – např. cukrovka



  

Vylehčení těžkých zemin z 
výsypek i těžkých půd na polích

• K tomu účelu byl použit popel ze složiště v 
dávce 800t/ha 

• Zlehčení půdy se projeví :
• zlepšením zrnitostního složení - půdy těžké se 

změní na půdy střední : to umožní urychlení 
mikrobiologických procesů v půdě a 
usnadnění přístupu živin a tím i zvýšení 
výnosů 

• snížením odporu půdy při orbě, jak bylo 
prokázáno při zapravení popele na 18 ha běžně 
obhospodařované těžké půdy na Chomutovsku 



  

Uvedené výsledky jsou 
zpracovány v doktorské 
disertační práci – DrSc



  

Příznivé výsledky a zkušenosti s 
rekultivacemi byly uplatněny ve 

Španělsku

• V letech 1991 až 1993 při biologické 
rekultivací půd po lesních požárech :

   k jejich oživení byla použita hlavně kejda 
drůbeže - umožnila rychlý růst rostlin na 
svažitých plochám a tím ochránila půdu 
proti erozi



  

Pokusné parcely na lesní půdě s 
hnojením a s vegetací - 

Španělsko



  

Nový úsek činnosti na VS

• Nepříznivý vliv průmyslových imisí na 
zemědělské plodiny se ani začátkem 
devadesátých let zásadně nezlepšil a proto bylo 
třeba pro zdejší oblast hledat rostliny, které 
nevstupují do potravních řetězců

• Byl to začátek programu technických a 
energetických rostlin : biomasa pro vytápění 
budov, pro vývin bioplynu v bioplynových 
stanicích i pro biopaliva tekutá do motorových 
vozidel



  

Stanoviště pro energetické 
rostliny na Chomutovsku

• Doporučení : 

• - energetické plodiny pěstovat především 
na chudší zemědělské půdě

• - ideální řešení : produkci energetické 
biomasy zajišťovat na zrekultivovaných 
plochách výsypek a složišť popelů



  

Rumex OK 2  a lesknice 
rákosovitá vyzkoušená na 

složišti EMĚ
•  



  

Příklad některých en.rostlin : 
mužák a vytrvalý sléz - pokusy 



  

Krmný sléz při ověřování v 
provoze - na poli Zemědělské 

školy Rakovník



  

Nejlepší z energetických rostlin 
je Rumex OK 2 – porost při 

sklizni ve 14tém roce vegetace



  

Krmný šťovík se osvědčil i pro 
vývin bioplynu : porost na 75 ha



  

Sklizeň – obdobně jako kukuřice



  

Silážování šťovíku pro bioplyn



  

Rumex OK 2 pro krmení dobytka



  

Pastva na 4letém šťovíkovém 
porostu - „sklizeň“ čtvrté seče



  

Krmení šťovíkem zvyšuje 
dojivost a zlepšuje kvalitu mléka

• Přikrmování Rumexem OK 2
• Rok/způsob krmení      %                  %
•                                    tuku  rozdíl bílkovin  rozdíl
• 2010 bez šťovíku        3,80      -      3,49         -     

+ krmný šťovík         4,17   +0.33  3,68    +0,20   
  2011 –  bez šťovíku    4,01      -      3,45          -    
   + krmný šťovík          4,20  +0,19  3,56    + 
0,11 2012 –  bez šťovíku    3,94       -       3,35       
   -      + krmný šťovík          4,28   +0,34  3,63    
+0,28 2013  – bez šťovíku    3,70       -      3,21     
    -    + krmný šťovík          4,14   +0,44   3,50   
+0,29 



  

Postupné budování a technické 
zajištění VS Chomutov

• Začátkem 70tých let bylo 7 zaměstnanců  VS 
umístěno v historické budově staré přes 200 let s 
primitivním vybavením

• S přibývajícími úkoly bylo nutné VS upravit a pro 
další pracovníky zadaptovat budovu v Jiráskově 
ulici na kanceláře

• V r. 1987 bylo rozhodnuto o výstavbě nové 
budovy s potřebným zázemím : laboratoře, 
prostory pro mechanizaci, pro polní i nádobové 
pokusy a prostory pro zpracování vzorků půd a 
rostlin apod., s kapacitou pro 35 pracovníků

   



  

Budova VS Chomutov v r. 1973



  

Zázemí pracoviště VS



  

Náš tým se zvětšoval - nutné 
zajistit kanceláře v Jiráskově ul. 



  

Nová budova postavená v r. 1989 
v Nových Spořicích



  

Slavnostní otevření nové budovy



  

Slavnostní projev šéfa z VÚRV – 
Ing. Josefa Šimona, CSc.



  

Pozemky pro pokusy v areálu 
nového pracoviště

• Foto 



  

Nové polní pokusy



  

Nová budova VS slouží dobře i v  
současné době



  

Poděkování

• Děkuji všem zaměstnancům, kteří ve 
velmi náročném období přispěli významně 
k vybudování důstojného pracoviště a to 
za  současného, ne vždy snadného plnění 
všech pracovních požadavků

• Děkuji rovněž nástupci Ing.Usťakovi CSc., 
který převzal pomyslnou štafetu a usilovně 
se snaží udržovat a dále rozvíjet činnost 
výzkumu v nových podmínkách  



  

Děkuji Vám za 
pozornost

Ing. Vlasta Petříková, DrSc.

Kontakt : vpetrikova@volny.cz

Tel. 736 171 353
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