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Co je to akvaponie?
Akvaponie je propojení intenzivního 

chovu ryb (obvykle recirkulační systém) 
a hydroponie, tedy pěstování rostlin v živ-
ném roztoku. Drahé živné roztoky pou-
žívané v  hydroponii zde nahrazuje „od-
padní voda“ z  chovu ryb. Výsledkem je 
produkce rostlin a ryb zároveň.

Jak vzniká „rybí“ živný roztok?
Na začátku celého akvaponického pro-

cesu je voda přitékající do systému. Ve 
fakultním skleníku se odebírá voda z vo-
dovodního řádu, bývá však využívána 
i podzemní či dešťová voda. Ta se dosta-
ne do rybochovné části, kde ji ryby svým 
metabolizmem obohatí o živiny. Nejčastě-
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ji to bývá tlamoun nilský – tilápie nilská 
(Oreochromis niloticus) nebo keříčkovec 
červenolemý – sumeček africký (Clarias 
gariepinus). Tyto druhy jsou chovány ve 
více než polovině akvaponických systémů 
po celém světě.

Můžeme se setkat i  s  druhy ryb vysky-
tujícími se v  našich volných vodách, na-
příklad kaprem obecným (Cyprinus car-
pio), pstruhem duhovým (Oncorhynchus 
 mykiss) nebo okounem říčním (Perca flu-
viatilis). Aby ryby vodu obohatily o živiny, 
musí se krmit. Každý den mají přidělenou 
krmnou dávku pro optimální přírůstky. 
Tato dávka se musí přizpůsobit i  jejich 
aktivitě při krmení. Například po kont-
rolním převážení ryby nepřijímají krmivo 
stejně ochotně jako v  ostatní dny. Nad-
bytečné krmení by tedy mohlo způsobit 
nejen ucpávání filtrů, ale i špatnou kvalitu 
vody pro chov ryb.

V Českých Budějovicích je šest odděle-
ných odchovných systémů s vlastní filtrač-
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ve školní lavici

ní jednotkou. Každý systém je rozdělen na 
čtyři odchovné nádrže, odkud voda koluje 
neustále mezi filtrací a rybochovnou částí. 
Vodu čistí filtrační systém složený z  me-
chanické filtrace a  biofiltru. Mechanická 
filtrace z vody odstraní nerozpuštěné čás-
ti, zejména zbytky krmiv a  exkrementy. 
Biologická filtrace přeměňuje především 
škodlivý amoniak produkovaný rybami 
na pro ryby neškodlivé dusičnany. Tímto 
procesem dochází ke snižování pH, pro-
to je třeba ho sledovat pomocí přenosné-
ho multimetru. Úroveň pH se v  případě 
potřeby musí upravit pomocí hydoxidu 
vápenatého či draselného, které jsou pro 
zvyšování pH vhodné. Pomocí multime-
tru se sleduje například i  množství roz-
puštěného kyslíku ve vodě nebo teplota. 
Každý den je rovněž potřeba nádrže s ry-
bami odkalit a odstranit tuhé exkrementy 
z jejího dna.

Po odkalení voda putuje do mineralizač-
ní jednotky, odkud se do rybochovné části 
již nevrací. V té zůstává po dobu 30 dnů 
a  pomocí aerace zde dochází k  lepšímu 
zpřístupnění živin pro rostliny. Zjednodu-
šeně lze mineralizační jednotku přirovnat 
k  čističce odpadních vod. Bývá součás-
tí velkých akvaponických systémů, ale 
v hobby systémech většinou chybí.

Po uvolnění živin voda putuje z  mine-
ralizační jednotky do části s  rostlinami, 
kde se z odpadní vody stává živný roztok. 
Takto upravená voda zůstává v části s rost-
linami.

Tento proces funguje v tzv. dvousmyčko-
vém systému, který využívají i v Českých 
Budějovicích. Jeho výhodami je snadnější 
nastavení parametrů či jednodušší práce 
s chorobami či škůdci.

Bazalka uchycená v 
médium systému

Dozrávající rajčata z ka-
pénkového systému

Chovné nádrže s rybami

Kořeny rostlin v raftovém 
systému
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Co a jak se pěstuje?
Pro pěstování v  akvaponických skle-

nících jsou vhodné různé druhy listové 
a plodové zeleniny a bylinky. Velmi často 
se tak můžeme setkat s bazalkou, rajčaty, 
paprikami nebo okurkami. Pro pěstování 
rostlin a  svoji vědeckou práci využívají 
kolegové ve fakultním skleníku několik 
různých typů systémů.

Prvním je médium systém. Jeho název je 
odvozen od principu, při němž jsou koře-
ny rostlin upevněny v  substrátu. Kořeny 
a  substrát jsou cyklicky zaplavovány živ-
ným roztokem. Jako substrát se využívají 
různé druhy štěrků nebo například hyd-
roton. Jsou to pórovité kuličky vyrobené 
z expandovaného jílu. Hydroton je vhod-
ný například pro bazalku.

Dalším typem je raftový systém, při 
němž rostliny plavou v pěstebních košíč-
cích na raftech – polystyrenových des-
kách. Tento systém je vhodný pro pěsto-
vání různých salátů a například i celeru.

Třetím typem je velice často používaný 
kapénkový systém. K  rostlině, která je 
zakořeněna v  bloku minerální nebo ko-
kosové vaty, je hadičkou přiváděno malé 
množství živného roztoku. Tento typ je 
vhodný pro vertikální pěstování rajčat 
a okurek.

Stejně tak, jako se musí kontrolovat pa-
rametry vody u  ryb, musí se kontrolovat 
i kvalita živného roztoku u rostlin. Je tedy 
důležité pravidelně provádět rozbor vody 
pro kontrolu složení živného roztoku. Ně-
kdy se bohužel stane, že v živném rozto-
ku chybí důležitá živina a  je tedy třeba ji 
doplnit. To se obvykle provádí různými 
komerčními hnojivy a přípravky.

Ve skleníku je třeba předcházet vzniku 
plísní a  chorob, které se zde jinak velice 
rychle šíří. Musí se udržovat čisté prostře-
dí a každý den se z tohoto důvodu sbírají 
uhnilé a spadané listy.

Stejně jako při pěstování na zahrádce, 
může nastat problém s rostlinnými škůdci 
i při akvaponickém pěstování. Záškodníky 
jsou například mšice. Velikou zajímavostí 
pro mě bylo, že proti nim existuje i jiná než 
jen chemická ochrana, jejíž postřiky jsou 
pro ryby rizikové. Místo toho se dají použít 
různé druhy bioochrany rostlin. Zjedno-
dušeně to znamená, že se do skleníku na-
sadí určitý druh hmyzu, který konkrétního 
škůdce likviduje; naruší například jeho roz-
množovací cyklus. Tak se dosáhne čistého 
skleníku bez parazitů a chemie.

Budoucnost pěstování?
Akvaponie nabízí velmi chytré řeše-

ní mnoha problémů. Například šetření 
s  vodou – voda se využije pro chov ryb 

a následně pro pěstování rostlin. Tím také 
dochází k  efektivnímu využití živin. Vel-
ká část dnes prodávané zeleniny pochá-
zí z  dovozu z  ciziny. Schopnost postavit 
akvaponický systém takřka kdekoliv nám 
nabízí možnost pěstovat plodiny napří-
klad na okrajích měst a  tím ekologicky 

nevhodný dovoz omezit. Z  vlastní zku-
šenosti mohu potvrdit, že chuťový rozdíl 
mezi zeleninou vypěstovanou na zahrádce 
a  zeleninou vypěstovanou v  akvaponic-
kém skleníku není žádný. Myslím tedy, že 
se v budoucnu s akvaponií budeme setká-
vat stále častěji.

ve školní lavici

Medium systémy

Papriky v kapénkovém 
systému

Saláty v raftovém systému


