
Zlepšení péče o půdu pomocí bioaktivátoru 
založeného na přepracování hnoje z drůbežáren
– projekt EU Life POREM

CHARAKTERISTIKA PROJEKTU: Mezinárodní projekt POREM, podpořený z výzkumného programu EU Life, míří na využitelnost drůbežího hnoje
přepracovaného pomocí enzymů dle evropského patentu EP 1314710. Jde se o technologii svým významem přesahující běžné hnojení, která novým
způsobem využívá drůbeží mrvu. Nezávadnost výchozího materiálu bude pravidelně a detailně monitorována. Aplikace výsledného produktu bude
s identickým protokolem testována dle místních osevních plánů na výzkumných plochách ve třech zemích EU – v Itálii, Španělsku a České republice.

• Drůbeží hnůj bude přepracován na bioaktivátor POREM pomocí přídavku enzymů dle receptury evropského 
patentu EP 1314710. Celkem 12 t drůbežího hnoje bude smícháno se 45 kg enzymaticky bohatého rostlinného 
přípravku VAP, upraveno do 3 homolí po 4 tunách na dobu zrání 120 dní pod přístřeškem.

• Pilotní testy s aktivátorem POREM budou realizovány podle stejného postupu ve 3 zemích EU a třech různých 
klimatických podmínkách (Itálie, Španělsko, Česko). Výsledky budou porovnány.

• Pilotní aplikace bioaktivátoru na úhor o celkové ploše 1 ha. Plocha 1 ha bude rozdělena na 4 stejné sektory. 
• První sektor bude bezzásahový, na další sektory budou aplikována různá množství bioaktivátoru – 1 díl, 1,5 dílu

a 3 díly. Bioaktivátor bude ihned zaorán do půdy do hloubky 30 cm.
• Osázení/osetí všech sektorů běžnou zemědělskou plodinou 2 roky po sobě.
• Testování možností peletizace bioaktivátoru POREM pro komerční účely.

• U drůbežího hnoje pro přípravu bioaktivátoru POREM budou sledovány
fyzikální, chemické a mikrobiologické charakteristiky;

• U testovacího pole budou před a po aplikaci bioaktvátoru POREM
stanoveny fyzikální, chemické, mikrobiologické a agrochemické charakte-
ristiky půdy;

• U testovacích rostlin pěstovaných na poli s různými dávkami bioaktivátoru
POREM bude hodnocen habitus rostlin a výnos plodin.
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1. Demonstrovat zlepšení vlastností půdy po aplikaci aktivátoru POREM 
vyrobeného přepracováním drůbežího hnoje. Porovnány budou výsledky 
pilotních testů ze tří typů degradovaných půd: semiaridní půdy v regionech 
Murcia (Španělsko) a Apulie (Itálie) a vyčerpané půdy/úhory v Česku v okolí 
Uherského Hradiště.
2. Podpořit obecné povědomí o popsané technologii pořádáním technických 
seminářů a workshopů. Zároveň budou k tomuto účelu v průběhu celého 
projektu využívána všechna dostupná informační média s působností             
na místní, národní i evropské úrovni.

3. Poskytnout veřejné správě, zabývající se environmentální 
problematikou, dostatek relevantních informací pro optimalizaci 
legislativních předpisů a norem týkajících se obnovy půdy
a následně se podílet na projektech uvádějících tyto normy do praxe.
4. Najít a zapojit všechny relevantní zainteresované strany, propojit 
společenské, environmentální i ekonomické aspekty pro podporu 
aktivního zlepšování vlastností půd.

• Fyzikálně-chemické analýzy zahrnují pH, obsah vlhkosti, salinitu, TOC, 
uhlík rozpustný ve vodě, nutrienty (N, P, K, Ca, S), mikronutrienty
(B, Cu, Zn,Mn…), metabolické plyny - CO2, CH4, NH3,… 

• Mikrobiologické analýz zahrnují celkovou biodiversitu jako PLFA, 
charakterizaci mikrobiální populace kultivačními a fluorescenčními 
metodami, respirační testy, aktivátory rostlinného růstu stanovené 
jako IAA a GA, enzymatická aktivita vztažená na  cykly C, N, P;

• Termogravimetrická analýza (TGA), rentgenová difraktometrická 
analýza (XRD) a skenovací elektronová mikroskopie-elektronově 
disperzní spektroskopie (SEM-EDS) pro strukturu pevných matric 
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Demonstrační aktivity projektu POREM = Metodika testování on-site

Monitoring a laboratorní metody využívané v projektu POREM = kontrola kvality testů on-site
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