
VLIV LIGNOAKTIVÁTORU A VITALICU DO HOŘČICE 

AMAGRO s.r.o. -PROTOKOLU O PROVOZNÍM POKUSU 2020 - Ing. Buryan, farma Košík u 

Nymburka 

 

Společnost / 
farma: Farma Košík 

Adresa 
sídla: Košík u Nymburka 

Agronom: Jan Buryan 
Telefon:  

Email: Buryanovi.kosik@seznam.cz 

Plodina: HOŘČICE BÍLÁ Odrůda:  

Výnos v 

t/ha: 
Kontrola  - 1,2 t/ha   

Výnos v 

t/ha: 

Ošetřená varianta  - 1,6 t/ha = 
+ 33 % 
 
 

  

Popis lokality:  

Druh půdy  Hlinitá, spíše lehčí Typ půdy hnědozemě  

Výrobní oblast řepařská 
Nadmořská 
výška  

240 mnm 

Expozice/ 

velikost honu 
Jižní, rovina 

Obsah 
přístupných 
živin v 
mg/kg: 

- 

Standardní agrotechnika a ochrana proti plevelům  

 

Metodika: 

varianta Jaro 2020 – fáze v 1. 
páru pravých listů na 
regeneraci – po 
mrazech 
Aplikace 18.4.2020 

15.5.2020 v květu 
před krupobitím v 
červnu – zvýšení 
tvorby ligninu proti 
housenkám a 
zvýšení odolnosti 
stonku proti 
poléhání 
 
+ Mospilan 

Výnos t/ha 
 
Ovlivněn také 
poškozením 
kroupami 
v květnu 2020 

Poznámka 

Kontrola - Jen Mospilan   

LignoAktivátor 0,75 
l/ha a Vitalic 0,4 
l/ha 

LignoAktivátor 0,75 l Vitalic 0,4 l 1,0-1,2 Ovlivněno 
krupobitím na 
části pole 

 Lze s herbicidem, 
fungicidem, 
insekticidem, výživou. 
Nejlépe roztok 
močoviny, H. sůl, B, 
Mn, Mo, Zn 

Lze fungicidem, 
insekticidem, 
výživou. Nejlépe 
roztok močoviny, 
H. sůl, B, Mn, Mo, 
Zn 

1,6 – 1,7 Ovlivněno 
krupobitím na 
části pole 



 

 

Cíl metodiky: 

 

• Posílení špatně a pomalu vzcházejícího porostu v silném suchu na jaře 2020 

LignoAktivátro zleší zakořenění a dodá rychlou výživu, aminokyseliny a 

prekursory fytohormonů 
• Posílení odnožování a udržení co nejvíce odnoží ve velmi silně suchem a horkém březnu a 

dubnu 2020 

• Udržení funkční kořenové soustavy co nejdéle  

• Zvýšení pevnosti šešulí zvýšenou tvorbou ligninu po Vitalicu ( nitrofenoláty 

draselné + Lignohumát draselný ) a zpevnění stonku proti poléhání – 

osvědčilo se také před krupobitím, které následovalo v červnu 2020  
• Zlepšení výnosu a kvalitativních parametrů 

 

 

Názor agronoma Buryna: 

3 dny po postřiku zapršelo. Porost se po LignoAktivátoru viditelně již po těchto 3 dnech viditelně 

zmohl, zezelenal, zmohutněl a začal tvořit pravé listy i v následujícím novém přísušku. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po aplikaci LignoAktivátoru narostla větší hmota. Porost byl více vyrovnaný, mohutnější a měl více 

větví. Pak následovala aplikace Vitalicu 15.5.2020 spolu s Mospilanem na bejlomorku v kvetení. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kontrola 

 

 

 

      Pokus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Kontrole došlo po krupobití k většímu polehnutí a 

zlomům než tam, kde byl aplikován v květnu Vitalic na zvýšenou tvorbu ligninu! 

 

Tabulky a grafy: 

 

Závěr: 
 

V Kontrole došlo po krupobití k většímu 

polehnutí a zlomům než tam, kde byl 

aplikován v květnu Vitalic na zvýšenou tvorbu 

ligninu! 

 

Po LignoAktivátoru narostla i v době přísušků 

větší hmota. 

Po Vitalicu se zpevnila rostlina a šešule, takže 

rostliny byly více průžné v šešulích proti 

bejlomorce a ve stoncích proti krupobití, které 

následovalo v červnu. Rostliny se více ohly, sklonily a méně zlomily. Mohly tedy dozrát. Nedošlo 

k tak velkým ztrátám na výnose. 

 

varianta Výnos t/ha 

Přírůstek 
na 

výnosu 
% 

Náklady na 
LignoAktivátor a 

Vitalic na ha 

Zisk po odečtení 
nákladů  při ceně 

hořčice 17 000 Kč/t 
V kč/ha 

Poznámka 

Kontrola  1,2 

100   Větší 
poškození 

a polehnutí 
a zlomy 

LignoAktivátor 
a Vitalic 1,6 

133 
+0,4 t/ha  

400 Kč/ha + 6 400 Kč/ha Menší 
poškození 

a polehnutí 
a zlomy 

1,2

1,6

0

0,5

1

1,5

2

Kontrola LignoAktivátor a Vitalic

Výnos t/ha



Po LignoAktivátoru a Vitalicu byl přírůstek výnosu nad 33%. Nutno podotknout, že krupobití 

mohlo také výsledky zkreslit.  

 
14.10.2020 

Ing. Zora Špirakusová  

Amagro s.r.o 

 


