
Vyšší odborná škola a Střední zemědělská škola, Benešov, Mendelova 131, 256 01  

Mendelova 131, 256 01 Benešov , 2016/17 

Vliv lignohumátu na výnos brambor – výňatek maturitní 

práce Daniela Cudlína 

 
Forma - Poloprovozní maloparcelní pokus ve spolupráci se společností Amagro s.r.o.   

 
Poděkování.  

Mé poděkování patří panu Ing. Jiřímu Adamovi za odborné vedení, trpělivost a ochotu, kterou mi 

v průběhu zpracování maturitní práce poskytoval, a společnosti Amagro s.r.o. za poskytnutí 

materiálů potřebných ke zhotovení mé maturitní práce. 

 

Odrůda: Adéla 

 

Pokusná parcela  

Farma se nachází v obci Měchonice, okres Kutná Hora.  

Katastrální území spadá pod Dolní Pohleď, což je bramborářská výrobní oblast, tudíž se jedná 

se o půdy lehčí, propustné s nižším obsahem humusu. Terén je zde kopcovitý, nadmořská výška 

kolísá od 330 do 540 m.n.m. a často dochází ke splavům z polí. Tomu se snažíme zabránit 

vhodně zvolenou orbou a sázením, popřípadě setím.  

Oblast Posázaví, ve které hospodaříme, je srážkově nadprůměrná, avšak poslední roky ukazují 

spíše opak.  

 

Metodika pokusu  
Cílem této práce je zhodnocení účinnosti LignoAktivátoru a stanovení jeho vlivu na výnos 

brambor v poloprovozním pokusu bez hnojení minerálními anorganickými hnojivy, tedy 

s minimálními náklady na produkci brambor.  

 

Pokus měl formu maloparcelních pokusů, kde jsem měl jednotlivé varianty o výměře 10m2.  

 

U všech variant bylo provedeno organické hnojení chlévským hnojem v dávce 30 t/ha. 

Všechny varianty byly bez použití minerálního hnojení.  

Postupně jsem u jednotlivých variant sledoval hmotnost hlíz pod trsem, počet hlíz pod trsem, 

hmotnost konzumních a odpadních hlíz a vypočítal jsem biologický výnos. 

 

 

1. Varianta – kontrolní.  – bez aplikace LignoAktivátoru 

 

2. Varianta - byla pouze mořená v dávce 1,4 l/ LignoAktivátoru v 70 l/vody po dobu dvou 

hodin.  

 

3. Varianta-zde jsem použil jednou moření a dvakrát aplikaci na list, moření v dávce 1,4 l/ha. 

1. Postřik ve výšce porostu 12 cm v dávce 1 l/ha.  

2. Postřik následoval 10 dní po první aplikaci v dávce 1 l/ha.  

 

4. Varianta - zde jsem použil jednou moření a třikrát aplikaci na list, moření v dávce 1,4 l/ha.  

1. Postřik ve výšce porostu 12 cm v dávce 1 l/ha.  

2. Postřik následoval 10 dní po první aplikaci v dávce 1 l/ha.  



3. Postřik při plném zapojení porostu, 7 dní po předchozím postřiku v dávce 1 l/ha. (Viz. 

Foto)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Postup pracovních operací  
1. Předplodina ozimá pšenice byla sklizena dne 22.8. 2015.  

2. Podmítka byla provedena dne 25.8. 2015 diskovým podmítačem do hloubky 12 cm.  

3. Hnojení chlévským hnojem proběhlo dne 10.10. 2015 v dávce 30 t/ha.  

4. Podzimní orba do hloubky 23 cm následovala dne 11.10. 2015 dvouradličným jednostranným 

pluhem Ross.  

5. Jarní příprava půdy: a) urovnání povrchu smykovými branami (na tupo) dne 29.4. 2016  

b) první kypření do hloubky 14 cm dne 30.4. 2016 c) druhé kypření do hloubky 18 cm dne 30.4. 

2016.  

6. Sázení odrůdy Adéla proběhlo dne 30.4. 2016 dvouřádkovým sazečem 2-SaB. Spon nastaven 

67,5 x 30 cm, 49 382. Průměrná hmotnost sadbových hlíz byla 46,8g.  

7. Válení hladkým válcem pro vytvoření vsakovacího žlábku bylo provedeno dne 3.5. 2016.  

8. Ošetření proti pleveli bylo provedeno dne 14.5. 2016 jako preemergentní postřik herbicidním 

přípravkem Sencor Liquid v dávce 0,8 l/ha.  

9. Dne 29.5. 2016 fáze vzejití.  

10. Dne 11.6. 2016 ve výšce porostu 12 cm byl aplikován LignoAktivátor v dávce 1 l/ha.  

11. Dne 21.6. 2016 byla aplikována druhá dávka LignoAktivátoru v dávce 1 l/ha.  

12. Dne 28.6. 2016 byla aplikována třetí tzn. poslední dávka LignoAktivátoru v dávce 1 l/ha. 

 

13. Dne 28.6. 2016 bylo provedeno ošetření proti mandelince bramborové přípravkem Karate se 

Zeon technologií 5 SC v dávce 0,15 l/ha společně s LignoAktivátorem 1 l/ha a postřikem proti 

plísni bramborové Dithane Dg Neotec v dávce 2 kg/ha.  

15. Dne 18.7. 2016 bylo provedeno fungicidní ošetření přípravkem Dithane Dg Neotec v dávce 

2kg/ha společně s postřikem proti mandelince bramborové přípravkem Nurelle D v dávce 0,6 l/ha.  

16. Dne 11 .9. 2016 byl aplikován desikační přípravek Desicash v dávce 4 l/ha.  

17. Dne 24.9. 2016 proběhla sklizeň. 



Výsledky pokusu  - Přehled hodnocených parametrů  
1. Varianta - kontrolní.  

2. Varianta - moření LignoAktivátorem.  

3. Varianta - jednou moření a 2 aplikace LignoAktivátoru.  

4. Varianta - jednou moření a 3 aplikace LignoAktivátoru. 

 

Varianta  1.  2.  3.  4.  Průměr  

Hmotnost hlíz 

ve vzorku (v 

kg)  

7,625  9,629  14,424  15,228  11,726  

Počet hlíz ve 

vzorku z 10 

trsů (ks)  

158  148  180  218  176  

Průměrná 

hmotnost 1 

hlízy (v g)  

48,25  65,06  80,13  69,85  65,82  

Počet hlíz pod 

3,5 cm (ks)  

95  48  58  88  72,25  

Počet hlíz od 

3,5 cm do 6 cm 

(ks)  

58  97  108  110  93,25  

Počet hlíz nad 

6 cm (ks)  

5  3  14  20  10,5  

Hmotnost hlíz 

pod 3,5 cm (v 

kg)  

1,651  0,797  0,877  1,745  1,267  

Hmotnost hlíz 

od 3,5 cm do 6 

cm (v kg)  

4,955  8,103  10,506  9,096  8,165  

Hmotnost hlíz 

nad 6 cm (v 

kg)  

1,019  0,727  3,041  4,387  2,293  

Hmotnost 

konzumních 

hlíz ve vzorku 

(v kg)  

4,955  8,103  10,506  9,096  8,165  

Podíl 

konzumních 

hlíz ve vzorku 

(v %)  

64,98  84,15  72,83  59,73  70,42  

Výnos hlíz pod 

1 trsem (v kg)  

0,762  0,962  1,442  1,522  1,172  

Celkový výnos 

hlíz (v t/ha)  

37,629  47,505  71,208  75,159  57,87  

Celkový výnos 

hlíz (v %)  

100  126,24  189,23  199,73  153,8  

Výnos 

konzumních 

hlíz (v t/ha)  

24,468  40,014  51,880  44,917  39,56  



 

 

Diskuze  
1. Formou pokusu jsem si ověřoval vliv LignoAktivátoru na výnos brambor. Pokusné parcely 

jsem měl v typickém bramborářském výrobním typu a brambory jsem se snažil pěstovat 

stejným způsobem, který dlouhodobě aplikujeme na našich pozemcích.  

2. Jestliže porovnáme srážky v roce s dlouhodobým srážkovým normálem, tak je patrné, že v 

průběhu intenzivního růstu brambor, tj. v měsíci květnu, červnu a červenci, byly srážky ve 

sledovaném roce (228 mm) prakticky stejné jako je dlouhodobý srážkový průměr (217 mm). 

Srážky však nebyly optimálně rozděleny. Především v květnu byly srážky podprůměrné, kdežto 
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v červenci nad dlouhodobým normálem. Nižší srážky v květnu měly negativní vliv na výnos 

hlíz a naopak vyšší srážky v červenci ovlivnily vyšší výskyt plísně bramborové. 

 

Porovnání výsledků  
 

Závěry Daniel Cudlín:  

 

• Kladný vliv LignoAktivátoru na výnos brambor je evidentní především v 

hmotnosti hlíz ve vzorku a je zřejmé, že čím vyšší a početnější aplikace přípravku, 

tím vyšší výnos. 

•  Nejvyšší rozdíl nárůstu výnosu byl mezi 1.variantou – kontrola a 2. variantou – s 

mořením a 3. variantou – moření, 2x postřik na list. Naopak menší rozdíl byl mezi 3. 

variantou – moření, 2x postřik na list a 4. variantou – moření, 3x postřik na list.  

• Při porovnání hmotnosti hlíz v jednotlivých variantách je patrný nárůst mezi variantou 

1., 2., 3. a snížení nárůstu hlíz mezi variantou 3. a 4. Dle tohoto nárůstu lze soudit, že 

čím více aplikací LignoAktivátoru, tím celkově vyšší výnos.  

• Naopak tento nárůst není patrný v počtu hlíz ve vzorku. Lze předpokládat, že nižší počet 

hlíz pod jedním trsem zvyšuje jejich hmotnost a velikost.  

• Vliv LignoAktivátoru je patrný na celkovou hmotnost hlíz a je evidentní, že 4 

aplikace přípravku ztrácí význam a to pravděpodobně proto, že čtvrtá aplikace v době 

plného květu i vlivem sucha již nemá tak vysoký účinek.  

• Účinek LignoAktivátoru při dvou a třech aplikacích byl jednoznačný i pro 

vyrovnanost porostu i hlíz. 

 

Závěry Zora Špirakusová – Amagro s.r.o. :  

 

• Při 2 listových aplikacích LignoAktivátor zvýšil výnos konzumních hlíz ( hlízy nad 

3, 5 cm ) o 90%. Zvýšil hmotnost a počet konzumních hlíz. 

 

• Při 3 listových aplikacích LignoAktivátor zvýšil celkový výnos hlíz ( hlízy pod i nad 

3, 5 cm ) o 99 %. Tedy 2x. V tomto případě se zvýšil zejména počet hlíz,  hmotnost 

hlíz se po 3. postřiku začala již snižovat.Stále však narůstal počet konzumních hlíz nad 

3, 5 cm i nad 6 cm. 

 

• Je tady jasně viditelný vliv LignoAktivátoru na vyšší počet větších konzumních 

hlíz i menších hlíz. V pozdějších termínech vegetace po začátku kvetení již tedy nebude 

příliš účelné další postřik LignoAktivátorem provádět z důvodu dalšího nadbytečného 

nárůstu menších hlíz. 

 

• Moření LignoAktivátorem jednoznačně zvyšuje výnos konzumních hlíz i celkový 

výnos hlíz ( o 26% oproti kontrole ).  

 

 

 

 

3.12.2017 

Ing. Zora Špirakusová  

Amagro s.r.o 

 


