
VLIV APLIKACE LIGNOHUMÁTU AM DO PŮDY NA PŮDNÍ VLASTNOSTI 

VYHOSPODAŘENÉ PŮDY A NA VÝNOS PŠENICE 

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: PŠENICE OZIMÁ Odrůda: BERNSTEIN 

Výnos v 

t/ha: 
Kontrola  - 6,5 t/ha   

Výnos v 

t/ha: 

Ošetřená varianta  - 6,9  t/ha = 
+ 6,2% 
 
 

  

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 Na podzim 2019 Jaro 2020 V konci léta 
2020 na strniště 
pšenice 
s následnou 
podmítkou 

Kontrola Bez Lignohumátu a 
Bakter Plantu 

Bez Lignohumátu a 
Bakter Plantu 

Bez Lignohumátu 
a Bakter Plantu 

Lignohumát AM  /ha 
-postřik na půdu 
nebo strniště máku 

Postřik Lignohumátu 
Am 1 kg/ha na pole 
se strništěm máku ( 
část spadne na půdu ) 
s následným 
zadiskováním. 
Za cca 14 dní bude 
následovat další 2. 
diskování a pak setí 
pšenice ozimé 

Postřik Lignohumátu 
na pole na porost 
pšenice ozimé 
Bernstein ( část 
spadne na půdu )  
bez zapravení 
 

Lignohumát AM 
0,5 kg/ha + 
Bacterplant 0,5 
kg/ha 

    
 

 

Cíl metodiky: 

 



• Zlepšení kvality půdy a oživení půdy, zvýšení biologické aktivity 
• Posílení odnožování a udržení co nejvíce odnoží ve velmi silně suchem a horkém březnu a 

dubnu 2020 

• Udržení funkční kořenové soustavy co nejdéle  

• Zlepšení výnosu a kvalitativních parametrů 

 

 

Tabulky a grafy: 
 

Závěr: 
 

Zvýšené náklady v podobě vyšších dávek Lignohumátu AM do půdy na její rychlou regeneraci za 

účelem  dodání „ umělého“ humusu do půdy přeneslo zisk na výnosu pšenice 0,4 t/ha ( nárůst o 6,2 

% ),  tedy o 180 Kč/ha. 

 

Náklady se zaplatily.  

 

Při tom nutno dodat, že primárně u tohoto pokusu jde o rychlou a dlouhodobou regeneraci půdy, 

nikoliv nutně z roku na rok zvýšit výnos. 
 
14.10.2020 
Ing. Zora Špirakusová  

Amagro s.r.o 

 

varianta 
Výnos 
t/ha 

Přírůstek 
na výnosu 

% 

NL % OH g/l Náklady  na 
Lignohumát 

AM na 
ozdravení 

půdy 

Zisk po odečtení 
nákladů  při ceně 

potravinářské 
pšenice 4700 – 

Kč/t  

Kontrola  6,5 100   -  

Lignohumát 2x 
AM 1 kg/ha 6,9 

106,2 
+0,4 t/ha  

  1700 180 Kč/ha 

PŘÍNOSY  

    Došlo k zaplacení 
investice na silnou 

regeneraci 
vyhospodařené 

půdy 


