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       Energetická travina Hirschgras 
              

  Popis traviny  

Travina Hirschgras pochází z Maďarska, kde byla vyvinuta, jako plodina určená k nahrazení 

kukuřičné siláže pro využití v bioplynových stanicích. Její původ vychází ze zimní pšenice 

proto je tato plodina odolná proti jarním mrazíkům.  

 

• Tato energetická travina je určena výhradě k použití do bioplynových stanic, nikoli 

jako krmivo pro hospodářská zvířata.  

  

Vlastnosti traviny Hirschgras         

• pěstování z osiva, dvou jaderná 

• mrazuvzdorná, suchomilná trvalka – min. 5 let     

• roste do výšky až 2,5 metru 

• vytváří trsy 

• kořenový systém do hloubky až 3 metrů 

                            

 Výhody energetické traviny         

• svým kořenovým systémem vytváří kvalitní půdu  

• při vytvoření kořenového systému nenáročná na vodu 

• protierozní travina  

• Hirschgras je trvalka a pouze se sklízí, odpadá nutnost každoroční orby a osevu) 

• hnojí se digestátem z bioplynové stanice 

• nepoužívají se pesticidy na ničení plevelů              

• produkce bioplynu až 455 m3/t sušiny (155 m3/t čerstvé hmoty)                                  

• vyšší výnosnost na hektar cca 60t/ha 

• skladování ve žlabech obdobně, jako u kukuřice  

 

Vhodná stanoviště 

Použití této traviny v sobě skrývá mnoho výhod. Z pohledu tvorby krajiny je tato travina 

neinvazní, protierozní a pro životní prostředí přijatelnější než samotná kukuřice. Jedná se o 

energeticky výhodnou travinu, která v sobě obsahuje vyšší procento cukrů. 

 

• Orná půda 

• Pastviny, trvalé travní porosty 

 

Uskladnění osiva 

Uskladnění travního semena je doporučeno při zachování základních podmínek (teplota 

max. do 0 ° C, ideální 4 ° C v temném a suchém prostředí). Skladování probíhá na paletách    

(v obalech big bag nebo pytlích).  

 

  

 
 



 

 

Stránka 2 z 4 
Kontakt: Karel Jonak, 

E-mail: karel.jonak@email.cz,+ 420 776 81 82 81 

 Bischof – Firmian Str.26, 941 58 Philippsreut, Deutschland 

 

 

Výsadba traviny 

Příprava pole před setím je obdobná, jako u kukuřice. Pole je potřeba z orat, vyrovnat, 

vyhnojit (jako hnojivo je možné využít digestát z BPS – cca 15m3 /ha) 

 

Je doporučeno travinu sít na jaře přelom března, dubna (první sklizeň je v září).  Během jara 

a léta se u rostliny vyvine kořenový systém, který dosahuje do délky až 2 metrů během 

prvních dvou let. Tento kořenový systém umožňuje rostlině získávat dostatek vlhkosti a 

živin z půdy. Setí je také možné provádět na podzim na přelomu září a října, kdy první 

sklizeň je v tomto případě v červnu následujícího roku). 

 

Setí se provádí do řádků 1cm hlubokých a 12 cm širokých. 

Po setí je doporučeno uválet v případě nepoužití pesticidů  

postačí přidat na 1 ha dosetí 5kg jetele. Travina je sama 

schopná i bez pesticidů zabránit v růstu plevelu, který po  

měsíci sama zničí tzv. udusí. 

  

• Spotřeba osiva 30kg/ha 

 

Setí traviny  

 

• bez plevele - odplevelit 

• dodržet setí do hloubky 1 cm 

• vzdálenost mezi řádky 12 cm 

• zaválcovat po zasetí, aby vznikl kontakt s půdou 

 

 Pěstování plodiny - Hirschgras 

Travina v prvním roce potřebuje k vytvoření dobrého kořenového systému dostatek vláhy. 

Kořenový systém umožňuje rostlině získávat z půdy dostatek vláhy a živin.  První 

markantní zviditelnění rostliny na poli je po 14 – 21 dnech. Další nárůst je cca po 80 dnech. 

Výrazný nárůst traviny vždy měsíc před sklizní. 

 

 

                   po 14 dnech                     po 42 dnech                          po 80 dnech         
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Sklizeň 

První sklizeň se provádí klasickou řezačkou na kukuřici, kdy výška rostliny dosahuje         

cca 1,2 m v sušině 33%. Při první sklizni je prokázána výtěžnost cca 20t/ha.  Po sklizení je 

doporučeno hnojení digestátem z BPS (15m3/ha). První sklizeň při zasetí na přelomu 

měsících března a dubna se provádí v druhé polovině září.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V druhém roce a dalších následujících letech travinu sečeme pravidelně, vždy v polovině 

června při výšce traviny cca 1,7 metru a sušině 33%.  Výtěžnost je prokázána na 40t/ha. 

Následuje vyhnojení pole digestátem z BPS (15m3 /ha). Druhá seč probíhá na konci září, kdy 

travina dorůstá do výšky cca 1,2 metru s prokazatelným výnosem 20t/ha. Pokud neproběhne 

seč, travina dorůstá do výšky cca 2,5 metru. Průměrný prokazatelný dosahovaný roční výnos 

je 60t/ha se sušinou cca 33%. 

 

Takto sklizená plodina se odváží do klasických silážních žlabů, kde je možné ji uskladnit 

případně ji ihned zpracovat v BPS.  Skladování v silážních žlabech je totožné, jako u 

kukuřice. Výtěžnost bioplynu 455m3/t sušiny. 

 

Sklizeň 

 

• jarní setí - první úroda v září 

• v babím létě setí – první úroda v polovině následujícího roku / konec června 

• sklizeň cca 30-33% sušina  

• klasický pokos 

• seká se 15 cm nad zemí 
                                                      Hirschgras                     Travní siláž 
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              Investiční a provozní náklady na travinu Hirschgras 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Zhodnocení ekonomické stránky viz tabulka Investiční a provozní náklady na travinu 

Hirschgras jasně dohazuje, že úspora při využití traviny Hirschgras je cca 45% 

ekonomických nákladů oproti pěstování kukuřice za dobu 5 let. 

 

 

Závěr 

Po zkušenostech z bioplynových stanic z Německa lze jasně zhodnotit, že travina Hirschgras 

plně nahrazuje kukuřičnou siláž, jako vstup do BPS. Při zachování podobného vyvíjení 

plynu je jeho produkce 455 m3/t TS na 1 kg/TS. Z ekonomického hlediska dle výpočtů viz 

Investiční a provozní náklady na travinu Hirschgras dokazují, že úspora při využití traviny 

Hirschgras je cca 45% efektivnější než při pěstování kukuřice za dobu 5 let. 

 

Položka 

senáž - Hirschgras Kukuřičná siláž 

roční náklady 
Celkové 

náklady 

roční 

náklady 

Celkové 

náklady 

1. rok 
2. - 5.  

rok 
5 let 1 rok 5 let 

[CZK/ha] [CZK/ha] 

Hluboká orba      2 000 0      2 000       2 000 10 000 

Urovnání a utužení ornice 430 0 430 430 2 150 

Předseťová příprava talířovými branami 585 0 585 585 2 925 

Doprava a rozmetání tuhých hnojiv (0,3 - 0,6 t) 335 0 335 335 1 675 

Smykování 260 0 260 260 1 300 

Vláčení 380 0 380 380 1 900 

Setí do zapracované půdy 560 0 560 560 2 800 

Válení 335 0 335 335 1 675 

Sklizeň traviny + řezačka       2 610       5 220     23 490       2 610 13 050 

Doprava 600       1 200       5 400 600 3 000 

Doprava a aplikace kapalných hnojiv 390 780       3 510 390 1 950 

Hnojení minerálním hnojivem       6 000 0      6 000       9 000 45 000 

Nájem za úžívání půdy       1 000       1 000       5 000       1 000 5 000 

Investiční náklady -osivo     13 824 0     13 824       6 000 30 000 

Celkové indikativní náklady na pěstování    29 309       8 200 62 109     24 485 122 425 

Průměrný referenční výnos [t/ha] 40 60 280 45 225 

Průměrná referenční výtěžnost 
[m

3
/t] 155 210 

[m
3
/ha]       6 200    9 300    43 400       9 450          47 250 

Průměrná referenční cena bioplynu [Kč/m3] 1,43 2,59 

Indikativní úspora nákladů na 1 t při           

5 letém cyklu 
45% 

 


