
MÁK JARNÍ  -  APLIKACE  LIGNOHUMÁTU MAX / LIGNOAKTIVÁTORU  2X 

V PRŮBĚHU VEGETACE 

AMAGRO -PROTOKOLU O PROVOZNÍM POKUSU 2017– Ing. JAN KONEČNÝ Kamenný 

PŘÍVOZ 

 

Společnost / 
farma:  Jan Konečný 

Adresa 
sídla:  Na Hlinkách 554, Týnec n. Sázavou 

Agronom: Jan Konečný 
Telefon:   

Email:  pestachem@email.cz 

Plodina:  Mák setý      Odrůda:  Major 

Výnos v t/ha: 

 Kontrola: 30 Kg/ha vč. makoviny  Obsah 
dusíkatých 
látek v nebo 
olejnatost  
%: 

 Kontrola:    - 

Lignohumát MAX: 33 Kg/ha  vč. 
makoviny  
 
LignoAktivátor : 35 kg/ha 

Ošetřená varianta:    - 

 

Popis lokality:  

Druh půdy  písčitohlinitá - kamenitá Typ půdy hnědozemě  

Výrobní 

oblast 
obilnářská  

Nadmořská 
výška  

300 mnm 

Expozice/ 

velikost honu 
jih 

Obsah 
přístupnýc
h živin v 
mg/kg: 

- 

Agrotechnika 

Předplodina Pšenice ozimá 
Zpracování 
půdy 

orba  

Předseťové 
zpracování 
půdy 

kombinátor kompaktomat  
Termín 
výsevku 

3.4.2017  

Výsevek 2,12 kg/ha  
Hloubka 
výsevku v 
cm 

1,5  

 

Metodika: 
Varianta Termín aplikace 

V listové růžici s fungicedm Dithane Před květem ( háčkování poupěte ) 

spolu s fungicidem  

Apel 
1 Kontrola – bez LignoAktivátoru  a bez Lignohumátu MAX 

2 LignoAktivátor 0, 75 l/ha  LignoAktivátor 0, 75 l/ha 

3 Lignohumát MAX 0, 4l/ha Lignohumát MAX 0, 4l/ha 

 

 

 

Cíl metodiky: 

• Podpora tvorby kořenů  

• Podpora příjmu spoluaplikovaných živin ( síra ) a účinných látek z fungicidů a insekticidů 

• Zlepšení zdravotního stavu a kondice rostlin ( v lokalitě a na kořenech se vyskytl 

krytonosec kořenový) 



• Vyrovnání nevyrovnaně vzcházejícího porostu vlivem sucha při vzcházení a jeho udržení 

v suchu 

• Zlepšení výnosu 

 

Průběh vegetace 2017: 

Mák byl zaset včas, dobře vzešel a chladné vlhké jaro slibovalo dobrý začátek. Vlhko 

bylo až do poloviny května. Od této doby až do konce června nepršelo. Mák špatně 

narostl do dlouživého růstu, nevětvil a začal předčasně kvést. Na kontrolní části 

pozemku zasychal nejvíce a nejrychleji. 

 

1. Pozorování 22.6.2017 

 

Po LignoAktivátoru má mák ještě sytou zelenou barvu a nejhustší porost. 

 

Po Lignohumátu MAX je o něco světlejší a je vidět, že trpí o něco méně nedostatkem 

vody než Kontrola, ale více než po LignoAktivátoru. 

 

Kontrola trpí nedostatkem vody nejvíce, porost je zakrslý, žloutne nejrychleji a zasychá. 

Vůbec netvoří květy. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Výsledky a grafy: 
 

Varianta 
Výnos 
kg/ha 

 
přírůstek na 
výnose % 

Kontrola 30 

100 

Lignohumát 
MAX 33 

110 

LignoAktivátor 35 

116 

 

 

 

Závěr: 

 

Největší protistresový účinek přinesla aplikace LignoAktivátoru, rostliny byly více 

zelené po delší dobu. Přírůstek na výnose činil + 16%. 

LignoAktivátor obsahuje více protistresových látek než samotný Lignohumát MAX. 

Obsahuje výtažky z řas včetně kyseliny Alganové, která poutá vodu a aminokyselin, 

které regulují otvírání průduchů. 

 

Pak následovala aplikace Lignohumátu MAX. Přírůstek na výnose činil + 10%. 

 

Nejhůře dopadla Kontrola. 

 

Avšak při takto slně nepříznivém počasí a dlouhodobém suchu mák nedokázal ani při 

protistresových aplikacích přinést významný výnos. 
 

26.9.2017 

Ing. Zora Špirakusová 

Amagro s.r.o 
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