
KUKUŘICE SILÁŽNÍ – VLIV PŘIMÍCHÁNÍ LIGNOHUMÁTU MAX DO DIGESTÁTU A 
PLIKACE NA STRNIŠTĚ PŘEDPOLDINY – OVES -  NA JAŘE PŘED SETÍM 

PROVOZNÍ POKUS 2. ROKEM– AGRO JESENICE,ING. DANIEL, ING. HORÁK- PRAHA 
ZÁPAD 2016 - 2018 
 

Společnost / 
farma:  Agrofarma Jesenice a.s. 

Adresa 
sídla:  Hodkovice, Praha západ 

Agronom: 
Ing. Daniel, 
Ing. Horák 

Telefon:   

Email:   

Plodina:  kukuřice Odrůda:  Shannonn 

Výnos v t/ha: 

 Ošetřená varianta: 31,26,0 t/ha Obsah 
dusíkatých 
látek 
v listech -- % 

Ošetřená varianta: 0,1523 % 

Kontrola: 29,0 t/ha = 7,8%  Kontrola: 0,131 % 

 

Popis lokality:  

Druh půdy  střední Typ půdy hnědozem  

Výrobní 

oblast 
řepařská 

Nadmořská 
výška mnm 

250 m 

Expozice/ 

velikost honu 
rovina setí 30.4.2018 

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:  Po zasetí ovsa – jaro 2017 
Přípravek a 
dávka 

DAM 160l 

Datum:  Během roku 2017 
Přípravek a 
dávka 

Standardní agrotechnika 

Datum:  srpen 2017 
Přípravek a 
dávka 

Dolomit 2 t/ha 

Datum:  srpen 2017 
Přípravek a 
dávka 

Digestát 20 t na slámu strniště ovsa 

Datum: 
25.4.2018 - Kontola  - před setím 
kukuřice -aplikace na slámu ovsa -  

Přípravek a 
dávka 

Digestát - hadicemi – 30 m3/ha ( 1 ,8 
cisterny na ha ) 

Datum: 
 30.4.2018 - POKUS – před setím 
kukuřice -aplikace na slámu ovsa - 

Přípravek a 
dávka 

  
Digestát ve směsi s Lignohumátem 
MAX – digestát  30 m3/ha + 3l 
Lignohumátu MAX/ha 
 
= 1,9 l Lignohumátu MAX na 1 
cisternu o objemu 18 m3 

Datum: 3. den po zasetí – 3.5.2018 
Přípravek a 
dávka 

DAM 100 l 

Datum:  4. list kukuřice 
Přípravek a 
dávka 

Herbicid Lumax 

 

Metodika: 



 

Varianta Metodika 2017 Metodika 2018 

Podzim 2016 Jaro 2018 – 25.4.2018 

1 – KONTROLA – Samostatný 

digestát 30 t/ha – aplikace na 

strniště předplodiny  

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

hadicovými aplikátory na půdu se 

strništěm – na strniště pšenice, pak orba  

 

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

hadicovými aplikátory na půdu se 

strništěm – na půdu se strništěm 

ovsa  

2 – Digestát  30 t/ha + Lignohumát 

MAX 2l/ha v tamkmixu  v roce 

2018 a 3l/ha v roce 2018– aplikace 

na strniště předplodiny  

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 - na 

strniště pšenice 

1,7 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 – na půdu se strništěm ovsa 

 

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 kukuřice 

zejména Ca, Mg, P 
• Dodání chybějícího bioaktivního uhlíku do opůdy v podobě Lignohumátu, protože 

v digestátu spálením chybí 

• Oživení půdy o činnost půdních mikroorganismů 

 

 

Výsledky a Foto 21.4.2017 na ovsu 

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 při 

ceně ovsa 4.000 

Kč/t– Kč/ha 

Digestát 5,5    

Digestát + 

Lignohumát 

5,8 0, 3 t/ha = 6% 600  

600 Kč/ha 

 

Závěr roku 2017: 
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. 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. 

 

 

Foto 2018 – 6.6.2018 – neprší již 2 měsíce: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Popis vzorku pH KCl -KPP př.Ca-Meh3 př.Mg-Meh3 př.K-Meh3 př.P-Meh3 N/NO3 N/NH4 Ntot Cox sušina Cbio

 mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg % % % mg C/kg

I - kontrola (digestát) 5,86 2534 162 183 78,7 77,31 22,30 0,199 1,44 90,67 344

II - pokus (digestát + lignohumát) 4,93 1513 118 159 75,0 83,97 19,72 0,144 1,06 90,98 299

Popis vzorku pH N total NH4 NO3 P K Ca Mg Cl Na S Si Fe Mn Cu B Zn

 ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm ppm

I - kontrola 

(digestát) 6 1310 168 69 421 5148 919 385 584 4 220 49,60 5,19 4,62 1,81 2,75 2,88

II - pokus 

(digestát + 

lignohumát) 6 1523 187 75 481 5579 1107 401 628 3 247 53,10 3,48 10,15 2,56 2,76 2,99

 

Po zasetí od dubna do června do 6. listu kukuřice téměř neprší, je velmi silné sucho a extrémní 

větry. Přesto na půdě s Lignohumátem má kukuřice celkem dobrou kondici a o něco sytější listy. 

 

Odebrány půdní vzorky na rozbor obsahu živin a obsah C ox. a C org. v půdě  - Rozborováno ve 

VÚMOP Praha 9.8. 2018“ 

 

 

Z rozborů je jasně vidět, že obsahy prvků Ca, Mg, P, K a NH4 v pokusné části s Lignohumátem 

jsou viditelně nižší a obsah NO3 vyšší. Kontrola naopak. 

Opět se zde setkáváme s tím, že tyto prvky jsou více vypotřebovány plodinou, která na půdě roste, 

tedy kukuřicí. 

U Lignohumátu se opakovaně setkáváme s jevem, kdy aplikace Lignohumátu vede 

k přednostnímu příjmu živin Ca, Mg, P, které jsou navíc v rostlině hůře mobilní, dále NH4 a lehce 

mobilního K kořeny ze substrátu.  

Tedy to znamená, že z půdy jsou lehčeji a více tyto živiny odčerpávány, což logicky snižuje jejich 

obsah v půdě. Navíc kukuřičné listy byly odebrány v době intenzivního růstu kukuřice ( 7.-8.list ). 

 

Tyto rozbory tuto teorii jen potvrzují. 

 

Ve fázi 8. listu odebrány vzorky listů na obsahy živin – rozborováno v Laboratoři 

NovaCropControl Holandsko 8.7.2018: 

 

Výsledky rozborů listů potvrzují, že vyšší obsahy celkového dusíku, hůře přijatelných prvků jako 

jsou Ca, Mg a P , dále amonného N, K, S a mikroprvků Mn, Si, B, Zn jsou ve variantě, kde byl do 

půdy aplikován kromě digestátu navíc v tankmixu Lignohumát MAX. 

V ošetřené variantě naopak došlo ke snížení obsahu nitrátového dusíku v listech ve prospěch 

amonného dusíku ve srovnání s Kontrolou. 

 

Rozbory listů byly provedeny v době intenzivního růstu kukuřice – v období 7- 8 listu, tedy živiny 

v této době musely být intenzivně odebírány z půdy. Lignohumát přispěl k jejich zlepšenému 

příjmu z půdy, proto muselo logicky dojít k jejich sníženému obsahu v půdě ve srovnání 

s Kontrolou, která Lignohumát neobsahovala. 

 

Elektrická konduktivita v Kontrole dosahovala hodnoty 11,5 mS/cm a v Pokusu 15,0 mS/cm, což 

poukazuje, že v Pokusu je více elektrolytů, tedy živin, cukrů než v Kontrole. 



 

Ozvlášť obsahy celkového dusíku a ammonného dusíku zodpovědných za vitalitu rostlin/listů jsou 

vyšší než v Kontrole. Také obsah křemíku zodpovědný za stabilitu a manganu podporujícího 

zabudovávání dusíku je hodně vyšší v pokusu než v Kontrole.  

 

 

 

Varianta 2018 Sušina 

% 

Výnos kukuřice 

t/ha 

Přírůstek % Náklady Kč/ha Zisk po 

odečtení 

nákladů při 

ceně kukuřice 

1.200 Kč/t– 

Kč/ha 

Digestát 35,5 29,0   -- 

Digestát + 

Lignohumát 

35,03 31,26 2,26 t/ha = 7,8% 900 1.800 Kč/ha 

 

Výsledky ročníku 2018: 

 
Jak bylo uvedeno výše, obohacení digestátu a následně půdy o Lignohumát mělo velmi pozitivní 

vliv na zvýšeném odběru a následném obsahu důležitých živin v listech silážní kukuřice. 

 

• Z půdy došlo k většímu odběru celkového dusíku, menšímu obsahu nitrátů v listech a 

naopak zvýšené tvorbě amonného dusíku v listech. 

Tyto zvýšené parametry ukazují na zvýšení celkové vitality rostlin. 

 

• Dále došlo ke zvýšení obsahu draslíku a síry v listech. 

•  

• Dále došlo ke zvýšenému obsahu hůře mobilních živin – Ca, Mg, P v listech 

•  

• Dále došlo ke zvýšení křemíku v listech související se zvýšením stability rostlin. 

•  

• Došlo ke zvýšení obsahu manganu v listech, který přispívá k podpoře zabudování N do 

rostlin – podporuje enzym nitrátreduktázu ( součást fotosystému II ) přeměňující nitráty 

na amonnou formu a jejich zabudování do aminokyselin. 

 

• Celkově tedy Lignohumát přispěl k lepšímu využití základních živin a mikroelementů 

z půdy a digestátu 

 

• Lignohumát přispěl k nárůstu výnosu o 7,8%, tedy přírůstek zisku z hektaru dosáhl  1.800 

Kč/ha 

 

Celkový závěr obou let 2017 a 2018: 

 

• Lignohumát v tankmixu s digestátem příznivě ovlivnil následný vývoj rostlin, 

vitalitu a stabilitu, 

 

• zlepšil tvorbu kořenové soustavy,  

 

• uvolnění a zvýšený příjem základních živin N, P, K, S ( vitalita ) a hůře 

přijatelných prvků Ca, Mg, P z půdy, 



 

• dále mikroprvků včetně křemíku podporujícího stabilitu a odolnost proti 

houbovým chorobám. 

 

• Elektrická konduktivita v listech ve variantě s Lignohumátem byla vyšší než v 

Kontrole, to tedy znamená vyšší obsah cukrů  ( živin, solí ) v listech než 

v Kontrole bez Lignohumátu 

 

• Obohacení digestátu o Lignohumát zvýšilo průměrný výnos plodiny za 2 roky 

o 7%. 

 

 
25.10.2018 

Ing. Zora Špirakusová  

Amagro s.r.o. 

 


