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 (Fertia company focus)

 Provozování kompostáren – Blansko, Náměšť n. O. (Operating compost plants),

 zpracování bioodpadu, zeminy (biowaste and soil processing),

 výroba hnojiv a substrátů na přírodní bázi (production of natural fertilizers and 
substrates),

 odborné služby – provozní poradenství, marketing, výzkum (professional 
services – operational consulting, marketing, research).

Zaměření společnosti Fertia



Vývoj bezrašelinových substrátů
(Development of peat-free substrates)
 Výzkumný projekt s MENDELU, Zahradnickou fakultou –

CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_102/0011546 Vývoj, testování a 
inovace specifických substrátů pro zahradnictví s využitím 
kompostů a dalších produktů zpracování biologicky 
rozložitelných odpadů

 (Research project with MENDEL university - Progress, testing 
and inovation of specific substrates for gardening with 
aplication of compost and products from processing of 
biological waste)



 (Project goal)

 Prokázat, že bezrašelinové substráty využívající jako jednu z hlavních složek kompost, 
vyrobený z biologicky rozložitelných odpadů, můžou splňovat výživové parametry běžně
vyráběných rašelinových substrátů.

 Demonstrate that peat-free substrates using compost made from biodegradable waste as 
one of the main components can meet the nutritional parameters of commonly produced 
peat substrates.

Cíl projektu





 (Used methods)
 Hodnocení chemických a hydrofyzikálních vlastností pěstebních bezrašelinových 

substrátů z hlediska vlivu aplikace kompostů na obsah přijatelných živin a vlivu 
přídavku zemin na hydrofyzikální vlastnosti.

 Pěstební nádobové pokusy.

 Evaluation of chemical and hydrophysical properties of growing peat-free substrates in 
terms of the influence of compost application on the content of acceptable nutrients 
and the influence of soil addition on hydrophysical properties.

 Growing pot experiments.

Použité metody





Sledované parametry
(monitored parameters)
- Elektrická vodivost, pH, obsah spalitelných látek, 
objemová hmotnost
(Electrical conductivity, pH, content of combustible 
substances, bulk density)

- Obsah živin (N a jeho formy, P, K, Mg, Ca)
(Nutrient content (N and its forms, P, K, Mg, Ca))

- Obsah stopových prvků (Fe, Mn, Zn, Cu, B, Mo)
(Content of trace elements (Fe, Mn, Zn, Cu, B, Mo))





Varianty ověřovaných substrátů (Variants of verified substrates)

Označení 
(name)

Kompost 
(základní) %
(compost)

Zemina    Písek     Liadrain   Kompost (listí, štěpka)
%            %           %            %

(soil)        (sand)                 (compost from leaves and wood)

1 25 50 25

1B 15 70 15

1C 20 60 20

1D 30 70

1U 50 50

1T 50 50

1S 12 20 65





Chemické vlastnosti komponentů
Vzorek 
(sample)

SL OHV suš. OHS pH
*

EC* N-
NH4

N-
NO3

P K Mg Ca*

% g/l % g/l mS/cm mg/l
Komponenty
Základní 
kompost

24,7 644 70,2 452 8,5 1,35 27 255 116 3060 235 39

Kompost -
listí, štěpka

20,1 687 69,4 477 8,6 0,58 26 99 119 1650 200 15

Kompost -
kůrový

43,8 638 58,8 375 8,1 0,46 31 0 86 1085 170 11

Zemina 3,2 1150 84,6 973 8,3 0,23 65 30 3 120 170 55

optimum – substrát
pěstební

5,5-6,5 0,3-0,5 120–200 40-
90

120-
180

80-
160

50-
150

optimum - substrát
s kompostem

6,0–7,5 0,4–
0,65

120–200 30–
60

120–
300*

80–
160

**

SL – spalitelné látky, OHV - objemová hmotnost vlhkého vzorku, suš. - sušina, OHS  
hmotnost vysušeného vzorku, pH, EC a Ca: *vodní výluh 1v/5v, N, P, KMg: výluh CAT 


SL – spalitelné látky, OHV - objemová hmotnost vlhkého vzorku, suš. - sušina, OHS - objemová hmotnost vysušeného vzorku, pH, EC a Ca: *vodní výluh 1v/5v, N, P, KMg: výluh CAT 1v/5v





Chemické vlastnosti substrátů 
(chemical properties of 

substrates)
Připravené substráty byly odzkoušeny v nádobovém pokuse na ploše 
kontejnerovny ZF Mendelovy univerzity v Lednici v letech 2019, 2020.
Vzorky substrátů na stanovení chemických a fyzikálních vlastností byly 
odebírány na začátku a na konci vegetačního období, vždy z každé varianty 
receptury substrátu.

The prepared substrates were tested in a container experiment on the area of the 
container plant of the Faculty of Medicine of Mendel University in Lednice in the years 
2019, 2020.
Samples of substrates for the determination of chemical and physical properties were 
taken at the beginning and at the end of the growing season, each from each variant of 
the substrate recipe.





Chemické vlastnosti substrátů 
(chemical properties of substrates)
Substráty SL OH

V
suš. OH

S
pH
*

EC
*

N-
NH

4

N-
NO

3

P K Mg Ca
*

V1 7,9 1024 82,9 849 8,0 0,77 16 146 78 1155 238 84

RKSII-řašelinový 66,4 358 44,9 161 5,6 0,72 27 350 116 385 396 101

1B 9,6 1080 83,0 897 7,9 0,60 34 113 72 810 260 79
1C 9,1 1118 83,7 936 8,2 0,63 18 130 77 800 254 54

1D 10,0 983 79,7 784 8,2 0,69 24 175 72 955 244 50
U 7,7 1067 84,9 905 8,1 0,91 14 215 53 1725 255 84
S 3,9 688 89,9 619 8,1 0,84 25 77 91 865 170 113
T 7,7 1080 87,0 940 8,4 1,09 36 200 128 1920 225 39
optimum – substrát
pěstební

5,5-
6,5

0,3-
0,5

120–200 40-
90

120-
180

80-
160

50-
150

optimum - substrát
s kompostem

6,0
–

7,5

0,4–
0,65

120–200 30–
60

120–
300*

80–
160

**





Shrnutí vlastností na vstupu 
(input properties summary)

- U základního kompostu je vyšší hodnota EC, vysoký obsah nitrátů, přijatelného fosforu i draslíku. K docílení 
optimálních hodnot kompostu by bylo vhodné míchání základního kompostu s kůrovým kompostem v poměru 
1:1.
- U substrátů kromě varianty S je použit vyšší podíl kompostu a tomu odpovídá i vysoký
obsah přijatelného draslíku.
- U substrátů s přídavkem kompostu 15–20 % obj. se obsah přijatelného draslíku může
pohybovat až kolem 500 mg K/l substrátu – to je ještě obsah pro většinu rostlin
„akceptovatelný“.
- Vyšší hodnoty pH u substrátů s minerálními komponenty ovlivněny použitou zeminou.

- The basic compost has a higher EC value, a high content of nitrates, acceptable phosphorus and potassium. 
To achieve optimal compost values, it would be appropriate to mix the basic compost with the bark compost in 
a ratio of 1: 1.
- In addition to variant S, a higher proportion of compost is used for substrates and a high proportion 
corresponds to this acceptable potassium content.
- For substrates with a compost addition of 15-20% by volume, the content of acceptable potassium may be 
range up to around 500 mg K / l of substrate - this is still the content for most plants "acceptable".
- Higher pH values for substrates with mineral components affected by the soil used.



Chemické vlastnosti na výstupu 
(output chmical properties)

substrát vzorek SL OHV suš. OHS pHH2O EC N-NH4 N-NO3 P K Mg Ca

% g/l % g/l mS/cm mg/l substrátu

Spirea

V1 8,9 961 76,9 739 8,2 0,19 26 19 68 268 204 12

RKS II 63,8 480 31,8 153 7,6 0,08 41 1 9 78 324 13

1B 974 78,6 766 8,5 0,22 25 12 86 425 238 8

1C 1017 77,9 792 8,5 0,2 16 11 82 455 244 8

1D 965 76,9 742 8,1 0,22 41 8 84 355 262 9

U 8,1 996 76,5 762 8,1 0,17 34 38 67 255 225 19

S 3,4 741 70,8 525 8,3 0,16 34 12 81 163 109 22

T 6,5 1068 74,0 791 8,2 0,18 35 31 106 205 209 18

Deutzia

V1 8,2 962 70,0 673 8,2 0,16 29 18 70 263 194 11

RKS II 61,8 484 25,7 124 7,4 0,08 33 2 9 90 310 11

1B 1033 81,0 837 8,3 0,27 40 8 83 455 243 11

1C 1024 81,4 833 8,4 0,25 22 7 65 490 231 10



Shrnutí vlastností na výstupu 
(output properties summary)

- U všech substrátů na konci pokusu došlo ke snížení obsahu draslíku. Fosfor nejvíce klesl u varianty 
kontrolního rašelinového substrátu RKS II. Ostatní hodnoty chemických vlastností jsou srovnatelné s 
optimálními hodnotami rašelinového substrátu.
- Z hodnocení obsahu přijatelných stopových živin na vstupu i výstupu ve volně ložených 
substrátech, kompostech (kompost, kompost - listí štěpka), zeminy vyplývá, že přídavek kompostů s 
přirozeným obsahem stopových živin zajišťuje jejich dostatečný obsah v připravených substrátech. 
Ve srovnání s rašelinovými substráty mají alternativní komponenty, komposty, substráty vyšší obsah 
stopových prvků Cu, B, Mo.
- Množství stopových živin dodaných komposty je dostačující.

- All substrates had a reduced potassium content at the end of the experiment. Phosphorus 
decreased the most at variants of the control peat substrate RKS II. Other values of chemical 
properties are comparable with the optimal values of the peat substrate.
- From the evaluation of the content of acceptable trace nutrients at the inlet and outlet in bulk 
substrates, composts (compost, compost - leaf chips), the soil shows that the addition composts 
with a natural content of trace nutrients ensures their sufficient content in prepared substrates. 
Compared to peat substrates, they have alternative components, composts, substrates higher 
content of trace elements Cu, B, Mo.
- The amount of trace nutrients supplied by compost is sufficient.



Závěr (Summary)
Námi navržené specifické substráty obsahující kompost a komponenty nahrazující 
rašelinu mají oproti rašelinovému substrátu RKS II mírně odlišné hodnoty základních 
chemických vlastností.
Optimální hodnoty pH (6-7,5) a EC (0,4-0,65 mS/cm) jsou mírně vyšší než u pěstebního 
substrátu s kompostem. Optimální hodnoty pro přijatý dusík (120-200 mg/l) jsou mírně 
nižší, fosfor (30-60 mg/l), hořčík (80-160 mg/l) jsou mírně vyšší než u pěstebního 
substrátu s kompostem.

Our proposed specific substrates containing compost and peat replacement components 
have slightly different values of basic chemical properties compared to peat substrate 
RKS II.
The optimal values of pH (6-7.5) and EC (0.4-0.65 mS / cm) are slightly higher than for 
the growing substrate with compost. Optimal values for nitrogen intake (120-200 mg / l) 
are slightly lower, phosphorus (30-60 mg / l), magnesium (80-160 mg / l) are slightly 
higher than for growing medium with compost.



Děkuji za pozornost!

Thank you for your attention!

Ing. Jiří Jalovecký, Ph.D.

Tel. 602 823 849

E-mail: jalovecky@fertia.cz
http://www.fertia.cz

2021
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