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Lignohumát v ozimé pšenici

Lignohumáty v různých podobách jsou českému spotřebiteli již důvěrně známé. Ačkoli se v posledních dvou letech výrobky ﬁrmy Amagro zviditelnily díky
televizním pořadům u zahrádkářů, těžiště prodejů těchto přírodních stimulátorů leží v prodejích do tzv. velkého zemědělství a tato pozice se neustále posiluje.
Nosným produktem je stále Lignohumát Max, který je
se svými ,,20 %“ nejkoncentrovanějším sériově vyráběným huminovým přípravkem.
Tento výrobek již několik let nezměnil cenu a jeho, někdy až neuvěřitelná univerzálnost, již nepřipadá konečným spotřebitelům

nereálná. Naše ﬁrma v tomto
výrobku prodává čistou účinnou
látku, která umožňuje použití
v libovolném agrotechnickém
systému.

Pozitivní vliv na příjem živin
Firma Amagro v posledních třech letech investovala

Nové hnojivo HAP 0,25-12-52 se představuje...

Efekt Lignohumátu na příjem živin
Pokusná varianta
Lignohumát,
Lignohumát,
Parametr
plné hnojení
snížená dávka hnojiva o 20 %
+ 2x Lignohumát
+ 2x Lignohumát
%
%
%
431,33
100
431,33
100
428,00
99,3
Počet rostlin po vzejití na m2
Počet klasů na m2
382,67
100
385,33
100,7
386,00
100,8
Výška (cm)
119,00
100
117,67
98,9
119,00
100
Výnos semena v t/ha (14% vlhkost)
7,20
100
7,19
99,99
7,25
100,7
HTS (g)
39,62
100
41,30
104,25
40,74
102,8
Efekt Lignohumátu na příjem živin byl prokázán mnoha pokusy. Na Pokusné stanici ÚKZÚZ v Humpolci byly sledovány tři varianty ozimé pšenice odrůdy Sulamit v sezóně 2009/2010.
kontrola
(plné hnojení)

značné prostředky do pokusů
u renomovaných výzkumných
institucí a univerzit a ve svém
ﬁremním časopise postupně seznamuje s své klienty
s jejich výsledky. Všechny
pokusy bez rozdílu prokázaly
pozitivní vliv Lignohumátu na
příjem živin, což může vést
ke snižování dávek minerální
výživy až o 20 %, aniž by došlo k negativnímu ovlivnění
výnosů. Z tohoto důvodu se
naše ﬁrma rozhodla uvést na
trh standardní humatizované
hnojivo amofos, obohacené
0,25% Lignohumátem. Nové
hnojivo bylo představeno na
mezinárodním kongresu olejnatých kultur v Praze a pod

názvem HAP (z anglického
Humatized Amonium Phosphate) je nyní připravováno
do registrace. První šarže
sériové výroby je zabalena ve
25 kg pytlích a bude použita
většinou do pokusů. Na ozimy
již budeme toto hnojivo dodávat i standardně v balení big
bag 500 a 1000 kg.
Pokusy na ﬁremních pokusných pozemcích v obci Záhornice prokázaly překrásný
a pouhýma očima viditelný
vliv hnojiva na porost ozimé
pšenice na kvalitní přezimování porostu. Bohatší kořenový
systém, sytější barvy a tím pádem samozřejmě lepší nástup
jarní regenerace přesvědčí

každého o výhodách podzimních aplikací Lignohumátu
a pohodlného použití Lignohumátu v komplexu minerálního hnojiva.

Aplikace Lignohumátu
v libovolné růstové fázi
Uvedení hnojiva HAP na trh
je pouze jeden z mnoha koncepčních kroků v rozvoji naší
společnosti. Letošními ozimy
začíná nová etapa v životě
ﬁrmy, jež je charakterizována
možností konečného spotřebitele v jakékoliv růstové fázi
libovolné plodiny aplikovat
Lignohumát buď v podobě čisté účinné látky (Lignohumát
MAX nebo práškový Lignohu-

mát AM) anebo již v komplexu hotového výrobku.
Současná situace ukazuje, že
při zakládání letošních ozimů
již zemědělci dobře pochopili
roli Lignohumátu a nebojí se
velmi přijatelnou cenu investovat do jistoty, že jejich porosty dobře přezimují.
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Cílem je spokojený zákazník
Společnost OPaLL-AGRI, s. r. o., je tradičním českým výrobcem zemědělské techniky. Bránu výrobního závodu opouštějí nejen stroje pro zpracování půdy, ale
také široký sortiment opotřebitelných náhradních dílů. Kromě aktivity spojené s prodejem výrobků společnost rovněž nabízí služby v oblasti strojírenské výroby
(kalírny, kovárny, obrobny), autodopravy a také servisu zemědělských strojů.
Jiří Hruška
Výrobní sortiment zemědělských strojů je široký. Tvoří jej
nesené pluhy Jupiter II, polonesené pluhy Europa II a Orion
a přídavné drtiče hrud, kombinované kypřiče Saturn III (novinka letošního roku) a Neptun
III či radličkové podmítače
Merkur. Stejný původ mají také
půdní pěchy Pluto II a druhá
novinka letošního roku – Cambridge válce Vega. Výrobce
zůstal úmyslně u původního
označení strojů, římskými číslicemi pak označuje příslušnou
vývojovou generaci. Čtrnáctiletou tradici má OPaLL-AGRI

také ve výrobě opotřebitelných
náhradních dílů. Produkci tvoří nejen díly na vlastní stroje,
ale též mnoho dalších značek,
namátkou jmenujme Lemken,
Överum, Kuhn, Kverneland
a další. Společnost OPaLL-AGRI je dodává téměř do celé
Evropy. Výrobní závod a centrála společnosti sídlí v Herticích u Opavy. V roce 2007 rozšířila společnost OPaLL-AGRI
své zázemí o novou pobočku
v Jindřichově Hradci.

Nejen pro koncové
zákazníky

kům v jižních, západních a středních Čechách. „S vývojem na
trhu i uvnitř společnosti se naše
středisko postupně transformovalo do současné podoby, kdy
se kromě maloobchodu orientuje převážně na velkoobchod
a zastoupení pro nové dealery,“
říká vedoucí střediska Pavel
Bílek. Velmi dobře se také rozvíjí spolupráce s dealery. V současné době prodává ve třech
krajích zmíněnou techniku a náhradní díly mnoho obchodních
partnerů, mezi kterými jsou jak
velké známé ﬁrmy, tak i menší
regionální prodejci.

Prvotní myšlenkou bylo přiblížit se dealerům a tedy i zákazní-

Co středisko nabízí

Středisko OPaLL-AGRI v Jindřichově Hradci prodává nejen
zemědělskou techniku, ale též opotřebitelné náhradní díly
na všechny stroje pro přípravu a zpracování půdy Foto archiv firmy

V první řadě samozřejmě
nové stroje, jejichž prodej je
spojen s poskytováním některých služeb. Velmi žádaná je
předprodejní zápůjčka techniky, při které si zájemce ověří
deklarované vlastnosti stroje
přímo ve svých půdních podmínkách. Součástí této služby
je také bezplatná přítomnost
servisního technika. A o jaké
stroje je největší zájem? Obchodně velmi úspěšné jsou
pluhy, které zažívají určitou renezanci. Z novinek Pavel Bílek

zmínil novou, již třetí generaci
kompaktorů Saturn III s revolučním ukotvením ložisek
zvýšenou prostupností stroje
a dalšími vylepšeními. Protože
někteří zákazníci požadují Vario
pluhy, připravuje OPaLL-AGRI
tuto novinku na příští rok
Neméně významnou činností
střediska je prodej opotřebitelných náhradních dílů na všechny stroje pro přípravu a zpracování půdy (slovo všechny je zde
na místě).
To však není vše. Zákazník
zde najde i zajímavý doplňkový
prodej náhradních dílů na nákladní a užitkové automobily,
akumulátorů, kardanů, nožů
do sekaček, prstů do shrnovačů a dalšího spotřebního materiálu pro zemědělce. Potěšující
je podle Pavla Bílka též rostoucí
zájem o tlakové mycí čističe
Alto Nilﬁsk Wap. Středisko zajišťuje prodej a servis mycích
strojů a také montáž rozvodů
tlakové vody pro mytí v zemědělských provozech – dojírnách, vepřínech atd.

Prezentace na výstavách
Společnost OPaLL-AGRI bude
opět mezi vystavovateli na blížící

V popředí Saturn, za ním Evropa – pro zemědělce důvěrně
Foto archiv firmy
známé stroje

se výstavě Země živitelka. Kromě
prezentace techniky včetně letošních novinek se podle Pavla
Bílka letos zaměří na uživatele
strojů, tak říkajíc dříve narozených, které byly vyrobeny v počátku devadesátých let, tehdy
ještě Ostrojem Opava. Chtějí,
aby tito uživatelé věděli, že na
ně společnost OPaLL-AGRI
myslí a je schopna jim pomoci.
Ať opravou nebo repasí starého
stroje či jeho odkoupením. Majitelé starých kypřičů Saturn
se zde také přesvědčí, že i jejich stroj lze repasovat a osadit
pracovními sekcemi poslední
generace.
Když je řeč o výstavách, stánek opavské ﬁrmy najde mezi

ostatními vystavovateli i návštěvník nadcházejícího veletrhu Agritechnica v Hannoveru.
Přítomnost na této výstavě
svědčí o ambicích moravského
výrobce.
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