
OVES SETÝ – VLIV PŘIMÍCHÁNÍ LIGNOHUMÁTU MAX DO DIGESTÁTU A PLIKACE NA 
STRNIŠTĚ PŘEDPOLDINY – PŠENICE -  NA PODZIM PŘED SETÍM 

PROVOZNÍ POKUS – AGRO JESENICE,ING. DANIEL, ING. HORÁK- PRAHA ZÁPAD 2017 
 

Společnost / 
farma:  Agrofarma Jesenice a.s. 

Adresa 
sídla:  Hodkovice, Praha západ 

Agronom: 
Ing. Daniel, 
Ing. Horák 

Telefon:   

Email:   

Plodina:  OVES Odrůda:   

Výnos v t/ha: 

 Ošetřená varianta: 5,6 t/ha 
Obsah 
dusíkatých 
látek v nebo 
olejnatost  
%: 

Ošetřená varianta:  

Kontrola: 5,5 t/ha  Kontrola:  

 

Popis lokality:  

Druh půdy  střední Typ půdy hnědozem  

Výrobní 

oblast 
řepařská 

Nadmořská 
výška mnm 

250 m 

Expozice/ 

velikost honu 
rovina   

Podzimní a jarní aplikace pesticidů a hnojiv 

Datum: 
 3.11.2016 – Kontrola – aplikace na 
strniště pšenice před oves 

Přípravek a 
dávka 

 Digestát hadicemi – 30 m3/ha ( 1 ,7 
cisterny na ha ) 

Datum: 
 3.11.2016 – POKUS – aplikace na 
strniště pšenice před oves 

Přípravek a 
dávka 

  
Digestát ve směsi s Lignohumátem 
MAX – digestát  30 m3/ha + 2l 
Lignohumátu MAX/ha 
 
= 1,25 l Lignohumátu MAX na 1 
cisternu o objemu 18 m3 

Datum:   
Přípravek a 
dávka 

 

   

Osobní názor agronoma  

Metodika: 

 
Varianta metodika 

 
1 – KONTROLA – Samostatný digestát 30 t/ha – 

aplikace na strniště předplodiny – na strniště 

pšenice 

30 m3 = t/ha ( 1,7 cisterny )  aplikace hadicovými aplikátory 

na půdu se strništěm, pak orba 

 

2 – Digestát  30 t/ha + Lignohumát MAX 2l/ha 

v tamkmixu – aplikace na strniště předplodiny – na 

strniště pšenice 

1,25 l Lignohumátu MAX byly nality    do nalévacího 

otvoru cisterny o objemu 18 m3 = t . Pak nasát digestát 

18m3 z venkovní nádrže. Tím došlo k promíchání. 

Okamžitá následná aplikace na strniště hadic. 

aplikátory v množství 30m3digestátu/ha, pak orba 

 

 

 

 



Cíl metodiky 

 

• Rychlejší rozklad slámy předplodiny podpořením činnosti celulytických bakterií a 

mikrobiální aktivity v půdě pomocí Lignohumátu 

 

• Navázání živin z digestátu na Lignohumát a omezení úniku amoniaku do ovzduší a nitrátů 

proplavením a dalších živin proplavením 

• Lepší „ nasátí“ , tedy příjem a využití živin z digestátu do rostlin pšenice, zejména Ca, Mg, 

P 

• Dodání chybějícího bioaktivního uhlíku do opůdy v podobě Lignohumátu, protože 

v digestátu spálením chybí 

• Oživení půdy o činnost půdních mikroorganismů 

 

 

Foto 21.4.2017 

Je patrné, že na části pole, kde byl aplikován do digestátu Lignohumát, je porost při vzcházení  

hustší. 

 

 

 

 



Vzcházející rostliny ovsa rostoucí v půdě s  po digestátem obohaceným Lignohumátem také 

lépe koření. Mají bohatší kořenový systém. 

 

 

Varianta Výnost t/ha Přírůstek % Náklady Kč/ha Zisk po odečtení 

nákladů – Kč/ha 

Digestát 5,5    

Digestát + 

Lignohumát 

5,8 6% 600  

Závěr: 
Obohacení digestátu Lignohumátem přineslo zvýšení výnosu ovsa o 6 %,   

 

 Lignohumát přispěl k využití hlavních živin z půdy obohacené o digestát a Lignohumát  ( 

vč. N ) do rostlin více než by  způsobil jen samotný digestát.  

 

Lignohumát přispěl ke zlepšení vzcházení následně vyseté plodiny ovsa a jeho 

zakořeňování.  

 

Lignohumát navíc obohatil půdu o nezbytný bioaktivní uhlík, huminové a fulvové kyseliny 

a bude tak bránit rozplavování půdních agregátů, ke kterému duchází  po aplikacích pouze 

samotného digestátu. 

 

Může se zdát, že přírůstek na výnosu je malý a tudíž ekonomicky nezajímavý nebo 

prodělečný. Je nutné si však uvědomit, že takto obohacujeme půdu i na další roky pro 

následné plodiny, zlepšujeme půdní strukturu. Je tedy dobré mít na paměti i toto 

dlouhodobé hledisko pozitivního ovlivňování sorbční aktivity půdy, její biologickou 

aktivitu, obohacení půdy hotovými humusovým materiálem v podobě fulvových a 

huminových kyselin a obohacení půdních mikroflory. 

 

20.12.2017 

Ing. Zora Špirakusová  

Amagro s.r.o 

 



 


