
AMAGRO s.r.o – PROTOKOL O PROVOZNÍM POKUSU 
Vliv  humatizovaného hnojiva LignoSuper NPK 7,5-8-6 na řepku ozimou – Jaromír 
Bečka, Malé Všelisy 2019 
 

Společnost / 
farma:  Jaromír Bečka 

Adresa 
sídla:  Malé Všelisy 

Agronom: Jaromír Bečka 
Telefon:   

Email:   

Plodina:  Řepka ozimá  Odrůda:   

Výnos v t/ha: 

 Kontrola: – 2,8t/ha 

Olejnatost%: 

 Kontrola: 38,2 % 

Ošetřená varianta: – 3,2 t/ha = + 
14% 

Ošetřená varianta: 39,3 % 

 

Popis lokality:  

Druh půdy  střední  Typ půdy hnědozem  

Výrobní 

oblast 
 ŘO 

Nadmořská 
výška  

300 mnm 

Expozice/ 

velikost honu 
Jižní, rovina 

Obsah 
přístupných 
živin v 
mg/kg: 

 

Výsev dne: 17.8.2018   

aplikace pesticidů a hnojiv 

Datum: Před setím  
Přípravek a 

dávka 
NPK 150 kg/ha 

 

Metodika: 

Varianta Na podzim ve fázi 5 

listů 

V jarní regeneraci = 

9.4.2018 

Aplikace bezprostředně ( 

1 den ) před 

insekticidem Nurelle D 

Za 14 dní po 

1. aplikaci = 

19.4.2018 

Aplikace na 

konci 

dlouživého 

růstu- těsně ( 

1 den ) před 

regulátorem 

Caramba 

 

Výnos 

t/ha 

Kontrola 

 

LignoSuper NPK 3 

l/ha 

- - 2,8 

3x LignoSuper 

NPK 7,5-8-6 

3l/ha 

 

LignoSuper NPK 3 

l/ha 

LignoSuper NPK 3 l/ha LignoSuper 

NPK 3 l/ha 

3,2 

= + 14% 

 

Cíl metodiky: 

 



• Podpora podzimní výživy dusíkem a zejména fosforem, draslíkem a sírou a mikroprvky 

z LignoSuper NPK ( součást Lignohumátu ) na dobře založenou řepku. Aby před zimou 

měla dostatek živin a zároveň aby nebyla příliš přehnojená pouze N hnojivem. 

 

• Podpora tvorby kořenů a kořenového vlášení a zdravého silného krčku již před zimou, aby 

řepka nevytahovala do výšky, zůstala přisedlá a kompaktní a měla dostatečnou kořenovou 

hmotu pro případný příjem vody a živin i přes zimu ( předpoklad teplé zimy ) a následné 

přezimování 

 

• Urychlení jarní regenerace, tvorby nového kořenového vlášení co nejrychleji po ukončení 

zimy 

 

• Pozdržení jarního překotného růstu do květu v době dubnového silného horka a sucha 

• Udržení bočních větví a násady šešulí v horkém jaru a létu 2018, které panovalo až do 

sklizně 

• Šetření s vláhou a ochrana před přísušky a jinými stresy 

 
• Zvýšení výnosu a olejnatosti 

 

 

Foto : 

 

 

Ošetřené rostliny mají silnější stonky a řapíky listů. 

Pomaleji vadnou a zasychají vleklým suchem spodní listy. Rostliny působí svěžejším dojmem. 

 

 

 

 

 



 

Tabulky a grafy: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ročník 2019:  

Na podzim 2018 řepka dobře vzešla. Jaro bylo od února do konce dubna provázeno velmi silným 

suchem. V květnu se vláhový deficit zlepšil, ale znovu od počátku května do konce vegetace nastal silný 

přísušek a horko, které ve svém důsledku znamenalo snížení průměrných výnosů i celkové olejnatosti. 

 

Závěr: 
Rostliny po ošetření byly déle zelené, mohutnější, méně vysychaly. 

 

Přírůstek olejnatosti činil 1,1 % 

 

Přírůstek na výnosu činil 0,4 t/ha, tedy + 14 %. 

 

Přírůstek zisku z 1 ha po odečtení nákladů činil 2.700 Kč/ha. 

 

Tedy obdobně, jako v minulém roce po dvojí aplikaci LignoAktivátoru 0,8 l/ha ( zde 

přírůstek výnosu činil také 0,4 t/ha, + 7%, náklady 450 Kč/ha,/LignoAkktivátor, tedy 

nárůst zisku cca 3.150 Kč/ha )  
 

 

5.11.2019 

Ing. Zora Špirakusová  

Amagro s.r.o 

 

varianta 
Výnos 
t/ha 

Olejnatost 
% 

Přírůstek 
výnosu % 

Přírůstek 
olejnatosti  

% 

Náklady  na 
LignoSuper NPK 

Kč/ha/rok 
( poznámka: ceníková 

cena 100 Kč/l ) 

Zisk za 1 ha po 
odečtení 

nákladů,  při 
ceně řepky 
9.000,- Kč/t 

Kontrola  2,8 38,2     

3x LignoSuper NPK 3l/ha  3,2 

 
39,3 

14 % = 0,4 
t/ha 

1,5 900  2.700 Kč/ha 


