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Ekonomická kritéria – EEG 2012 

  

Zvýšení biologické rozmanitosti v pěstování energetických 

plodin 

Pěstování nových odrůd 

Nové způsoby hospodaření se sníženým užíváním hnojiv a 

přípravků na ochranu rostlin stejně jako celoročně zelené 

plochy 

Použití vysoce účinných procesů zpracování 

Kaskádovité využití 

Recyklace zbytků jako hnojiva 

Zákon o obnovitelných zdrojích energie (EEG) , Novela 2012 

Dodržení strategie o udržitelném rozvoji 
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Ekologická kritéria 

 

Ochrana půdy před degradací (zhutnění, eroze, ztráta 

humusu, acidifikace, kontaminace, snížení půdního 

života) mimo jiné díky dostatečnému půdnímu krytu 

Opatření na ochranu ptactva hnízdícího na zemi, k 

zachování biologické rozmanitosti 

Snížení množství přípravků na ochranu rostlin a hnojiv, 

stejně jako využití digestátu jako hnojiva pro recyklaci 

půdy 

Využití orné půdy pro poskytování substrátů 

Boj proti monotónním zemědělstvím, na rozmanitou konstrukci 

kulturní krajiny 
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Matrice - schválení 

Výběr spektra energetických 

plodin 

Založení matrice 

Příspěvek na základě vlastní 

hospodářské bioplynové stanice 

Ochranná opatření  
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Spektrum energetických rostlin 

jednoleté 

Čirok súdánský 

Čirok cukrový 

Mezi plody 

Jetelo-travní siláž 

GPS pšenice 

GPS žito 

GPS tritikále 

Trvalé travní porosty 

konvenční 

ekologické 

 

Klasický plod - kukuřice 
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víceleté/ trvalé kultury 

Slunečnice topinambur (4 roky) 

Mužák prorostlý (11 let) 

Směs kvetoucích rostlin (5 let) 

 



Ochranná opatření 

 

 

F2a: pásy v kukuřici pro skřivany, ležící ladem 

F2b: pásy v kukuřici pro skřivany, zatravněná plocha s 50% 

podílem hustoty výsevu letních obilovin 

F2c: pásy v kukuřici pro skřivany, zatravněná plocha s 50% 

podílem hustoty výsevu ozimé pšenice 

F2e: pásy v kukuřici pro skřivany se zimní směsí použitelnou pro 

bioplyn 

Program o ptactvu hnízdícím na zemi – Sasko; opatření: 

R1  : okraje polí u ozimu, bez obhospodařování 

R2a: pásy půdy ležící ladem, bez obhospodařování 

F1  : pásy pro přezimování skřivanů, bez mechanickího odstraňování plevele 
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Výnosy - tržby 

Srovnání výnosů podle: 

(1) Sto kilogramů OS s pevně 

stanoveným obsahem sušiny na ha 

(2) Výnos metanu na hektar orné 

půdy 

(3) Výtěžek z elektřiny 

Zdroje: 
KTBL-počítač energetických plodin 

„Energetické rostliny pro BGA 

Sasko“, FNR 2012 

Časopis o bioplynu, červen 2012 

FNR- financovaný projekt  „Energie z 

planě rostoucích rostlin“ 

FNR-financovaný projekt  Silphie 
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Výpočet na pole o rozloze 20 ha, nízké 

výnosy, BGA 500 kW 

dt OS Metan 
m³/t OS 

Metan 
m³/ ha 

kwh/ 
ha el. 

GV 
ct/kWh 

ZV 
ct./kWh 

GV 
ct./kWh 

Kukuřice 350 106 3710 14.098 12,3 6 18,3 

Čirok cukrový 440 80 3520 13.376 12,3 6 18,3 

Čirok súdánský 330 80 2640 10.032 12,3 6 18,3 

Jetelo-travní siláž 176 93 1637 6.227 12,3 6 18,3 

GPS Wi-žito 176 75 1320 5.016 12,3 6 18,3 

GPS Wi-pšenice 264 103 2719 10.333 12,3 6 18,3 

GPS triticále 264 75 1980 7.524 12,3 6 18,3 

DGL ekol. 138 93 1283 4.877 12,3 8 20,3 

DGL konvenč. 176 93 1637 6.220 12,3 8 20,3 

Slunečnice topinambur 305 78 2379 9.040 12,3 8 20,3 

Silphie 536 90 4821 18.321 12,3 8 20,3 

Plané rostliny-mi. 333 85 2833 10.767 12,3 8 20,3 
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Výpočet na pole o rozloze 20 ha, nízké 

výnosy, BGA 500 kW 

dt OS Methan 
m³/t OS 

Methan 
m³/ ha 

kwh/ ha 
el. 

GV 
ct/kWh 

ZV 
ct./kWh 

GV 
ct./kWh 

Kukuřice 350 106 3710 14.098 12,3 6 18,3 

Čirok cukrový 440 80 3520 13.376 12,3 6 18,3 

Čirok súdánský 330 80 2640 10.032 12,3 6 18,3 

Jetelo-travní siláž 176 93 1637 6.227 12,3 6 18,3 

GPS Wi-žito 176 75 1320 5.016 12,3 6 18,3 

GPS Wi-pšenice 264 103 2719 10.333 12,3 6 18,3 

GPS triticále 264 75 1980 7.524 12,3 6 18,3 

DGL ekol. 138 93 1283 4.877 12,3 8 20,3 

DGL konvenč. 176 93 1637 6.220 12,3 8 20,3 

Slunečnice topinambur 305 78 2379 9.040 12,3 8 20,3 

Silphie 536 90 4821 18.321 12,3 8 20,3 

Plané rostliny-mi. 333 85 2833 10.767 12,3 8 20,3 



Náklady - výdaje 

Srovnání podle: 

(1) Plocha potřebná na jeden druh 

energetické rostliny 

(2) Výrobní náklady na ha orné 

půdy 

(3) Náklady na výrobu bioplynu 

Dodržení: 

Na 500 kW BGA jsou u klasických 
plodů potřebné přibližně 214 
resp. 270 ha půdy 

500-kW-BGA bylo po finanční 
stránce jednotně zpřístupněno, 
bez zohlednění různých 
požadavků ohledně skladování a 
fermentačních prostor 
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Výpočet příspěvku 

Vlastní farma, decentralizované 

zařízení na výrobu bioplynu až 

do 500 kW
el 

Zařízení pracuje s účinností 

38%, 

Investiční náklady se pohybují 

okolo 3600 € za kW
el
  

Odpisy po 15 letech 

Výtěžky pro napájení jsou z 

EEG 2012 odstraněny a 

sepsány. 

Znázorněný příspěvek III obsahuje 

náklady na výrobu substrátu až do 

výroby bioplynu včetně nákladů 

bioplynové stanice v poměru k 

výnosu z bioplynové stanice 

Ani současná ani očekávaná cena 

substrátu nehraje žádnou roli, 

protože výnosy budou dosahovány 

přímo z bioplynové stanice 
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Výpočet příspěvku 

(1)DB I: Výnosy – přímé náklady 

(2)DB II: Výnosy – variabilní náklady 

(3)DB III: DB II – náklady BGA 
Příspěvek I se nachází pro všechny zkoumané plodiny v kladné 
oblasti. 

Příspěvek II se pohybuje u všech představených plodin taktéž 
v kladné oblasti. Zde pokračuje průběh DBI. 

V příspěvku III jsou směsi, s výjimkou ozimé pšenice v 
negativní oblasti. Výrazně pozitivní výsledky jsou zde 
zaznamenány  pouze u kukuřice, čiroku cukrového, celo-
rostlinné siláže ozimé pšenice, slunečnice topinambur, 
mužáku prorostlého a planě rostoucích směsí rostlin. 
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Ekologické změny prostřednictvím 

alternativních energetických rostlin 

Kritéria: 

ochranu ptactva hnízdícího na zemi  

Období setí, sklizně a úpravy půdy, 

mechanické a chemické 

Půdní eroze,  

     zhutnění zeminy, 

     půdní pokryv, 

     tvorba humusu 

Snížení výdajů za hnojiva a rostlinné 

přípravky 
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Ekologické a ekonomické změny 

prostřednictvím používání opatření na ochranu 

přírody 

V matrici jsou integrovány elementy k 

saskému programu o ptactvu hnízdícím 

na zemi. Tyto jsou volně volitelné v 

drop-down-seznamu. Při tom musí být 

dodržena smysluplnost pro příslušné 

odrůdy a části polí. 

Při výpočtu sníženého výnosu je důležitá 

maximální plocha, která se využívá. 

Částečně je toto omezeno financováním 

programu, jinak je podíl plochy 

stanoven maximálně na 7%. 

 

To se vypočítá: 

Snížený výnos 

Výška dotace 

Minimalizace nákladů 

Výnosy z ochranných 

pásem, které se přijímají 

do zařízení na výrobu 

bioplynu  
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Ekologické a ekonomické změny 

prostřednictvím používání opatření na ochranu 

přírody 

Po zohlednění dopadu faktorů se ztráty příjmů 

pohybují okolo 20 - 80 € / ha a výše příjmů 

kolem 15 € / ha 

Opatření u pásů v kukuřici pro skřivany mají 

ztrátu od 5 až do cca. 88 88 €/ha 

U slunečnice topinambur měla stejná opatření za 

následek zůstatek od +36 resp. -43 €/ ha  

Ztráta na okrajích polí v GPS se pohybuje okolo 

13 až 66 €/ ha, v GPS ozimého žita byl zůstatek 

kladný a sice okolo 15 €/ ha 

Pásy půdy ležící ladem s Silphií mají za 

následek zůstatek od +57 do -212 €/ ha 
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Ekologické a ekonomické změny 

prostřednictvím používání opatření na ochranu 

přírody 

Výška dotace je závislá na ploše 

Jsou nutné přesné strategie: 

sečení, nákladů a pracovních 

postupů 

Opatření musí být vhodná pro 

přírodu a prakticky proveditelná v 

provozu 

Většina opatření nedosahuje 

žádných výnosů/tržeb, kromě 

příspěvku dotací 

Upozornění na snížení nákladů 
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Závěr 

Díky možnostem týkajících se 

pěstování kukuřice mohou 

být provedeny pozitivní 

změny v krajině i biologické 

rozmanitosti. Vznik 

hnízdících možností pro 

ptactva, pastva pro nízkou a 

volně žijící  zvěř i zachování 

rekreační hodnoty naší 

krajiny jsou dalšími 

nezbytnými postupy. K 

tomu mohou přispět 

alternativní energetické 

rostliny 
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