
 
 

Přínosy dlouhodobých listových aplikací Lignohumátu na vlastnosti půdy 

Dlouhodobé foliární aplikace LIgnohumátu na rostliny mají kromě vlivu na rostliny pozitivní účinek také na kvalitu 

půdy.  Desetileté foliární aplikace Lignohumátu byly ověřeny jednak osobní pozitivní zkušeností farmáře pana 

Pěničky na farmě Stebno u Rakovníka, jednak podloženy rozbory půdních vzorků ve Výzkumném ústavu meliorací a 

ochrany půdy, v.v.i. v 1. polovině roku 2019. 

Byly zkoumány 2 druhy půd, těžší půda červenka a lehčí písčitá půda. A to u 2 zemědělců na jednom místě, z nichž 

jeden Lignohumát dlouhodobě používá již 10let, a to pouze foliárně ( na půdu zde Lignohumát zatím použit nebyl ), 

druhý zemědělce nikoliv. Půdní vzorky byly odebrány v březnu 2019, za chladného počasí, aby se omezil únik živin ( 

zejm. N ) na minimum. 

Půdní rozbory VÚMOP ze dne 28.3.-28.5.2019, Stebno u Rakovníka 

půdní parametr 

nárůst v půdě, kde byl 
foliárně aplikován 
Lignohumát, proti půdě, kde 
nebyl  foliárně aplikován    

přínos u půd, kde byl foliárně aplikován 
Lignohumát  

 písčitá půda  půda 
červenka 

 

potencionální 
dusičnanový 
dusík N - NO3 

63 % 35 % 
Vyšší biologická aktivita mikroorganismů. 

potencionální 
amonný dusík N 
– NH4 

39 % 25 % 

Vyšší biologická aktivita mikroorganismů. 
Dusík je vázán, nevyplavuje se nebo neuniká 
volatilizací.  
 

Bazální respirace 58 % 30 % zvýšení biologické aktivity půdy, množství a 
činnosti půdních bakterií a mikroorganismů, 
vzdušných pórů, aktivity kořenů rostlin, 
uvolňování živin a stability půdy, uvolňování 
CO2 a živin 

Potencionální 
respirace 

90 % 201 % 

N celkový dusík 38 % 24 % zvýšení obsahu humusu v půdě, dusíku a 
oxidovatelného uhlíku, zlepšení pH od 
kyselého směrem k neutrálnímu (u půdy 
červenka o 1 stupeň, u písčité půdy o 0,01) 

oxidov. C ( Cox ) 22 % 20 % 

pH půdy 0,02 % 19 % 

humus 22 % 21 % 

Snížení C/N 
0,88 % 0,98 % 

nárůst biologické aktivity, rychlejší rozklad 
slámy 

Huminové látky 
26 % 4,5 % 

Stimulátor růstu. Zdroj dostupného uhlíku 
pro půdní mikroorganismy, zvýšení 
biologické aktivity a příjmu živin 

Huminové 
kyseliny 

38 %  
Váží živiny do na svou molekulu a brání 
vyplavování živin. Stimulátor růstu. 

Fulvové kyseliny 
16 % 9 % 

Stimulátor příjmu živin do rostlin, uvolňují 
živiny do půdního roztoku. Stimulátor. 

Obsah Ca 45 % 240 % Silné zvýšení přístupného vápníku 

Obsah Mg  209 % Silné zvýšení přístupného hořčíku 

Obsah P 22 %   

Obsah K 35 % 50 %  

 



 
 

 

 

Na základě výše uvedených rozborů půd lze říci, že foliární aplikace Lignohumátu přináší z dlouhodobého hlediska 

zlepšení následujících půdních parametrů: 

1. Lignohumát zvyšuje obsah humusu v půdě ( cca 20% ), obsah oxidovatelného uhlíku v půdě. 

2. Lignohumát zlepšuje pH od kyselého směrem k neutrálnímu (na těžší kyselé půdě červenka o pH 5,62 

dokonce o 1 stupeň na pH 6,59.  U písčité půdy zlepšení o 0,01 stupeň ) 

3. Lignohumát zvyšuje množství huminových látek ( HL ) v půdě, tedy huminových kyselin ( HK ) a fulvových 

kyselin ( FK ). Vyšší nárůst byl zaznamenán u lehčích půd. Vyšší nárůst byl zaznamenán u fulvových kyselin, 

které zpřístupňují živiny a jež jsou hlavním akcelerátorem příjmu živin do rostliny 

4. Po Lignohumátu se zvyšuje biologická aktivity půdy – Lignohumát zvyšuje množství a činnost celulytických a 

dalších půdních bakterií a organismů.  Včetně žížal. Zvyšuje se množství vzdušných pórů. 



 
 

Dochází k větší respiraci ( dýchání ) půdy, která svědčí o zvýšené aktivitě půdních mikroorganismů, aktivitě 

kořenů rostlin, možnosti uvolňování  CO2 a dalších živin. 

Poměr Potencionální a Bazální respirace G/B je u půd, kde byl dlouhodobě Lignohumát používán k listovým 

aplikacím, širší, což svědčí o vyšší potencionální biologické aktivitě a o vyšším obsahu mineralizovatolného 

uhlíku a živin. 

5. Lignohumát přispívá k navýšení celkového obsahu dusíku v půdě v řádu desítek % ( 25-40 % ). Dochází 

zejména k nárůstu potencionálního obsahu dusičanového N ( 35 % u půdy červenka, 63 % u půdy písčité ) a 

amonného N ( 25 % u půdy červenka, 39 % u půdy písčité ), tedy potencionálních zdrojů N. 

Dusík je vázán, nevyplavuje se nebo neuniká volatilizací.  

6. Lignohumát velmi výrazně zvyšuje obsahy přístupného Ca a Mg v půdě, a i to kolem 200%. Dochází také 

k nárůstu obsahu přístupného P ( zejména na těžších půdách ) a K, zejména na lehčích půdách ( desítky 

procent ) 

7. Lignohumát zvyšuje obsahy mikrobiálního uhlíku v půdě, zejména na lehčích typech půd. 

 

Lze tedy jednoznačně dovodit, že použití Lignohumátu má při dlouhodobém používání i při pouhých listových 

aplikacích velmi příznivý vliv na kvalitu půdy, množství mikro- a makroorganismů v půdě a množství přístupných 

živin. Lignohumát oživuje vyhospodařenou půdu, zlepšuje půdní strukturu.  

Foto: Březnen 2019 – odběry půdních vzorků byly učiněny z hloubky 5-20 cm za chladného počasí a následně 

okamžitě rozborovány v laboratoři VÚMOP Praha 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámka: Podobných výsledků bylo dosaženo i v jiném pokusu: 
Z pokusu ČZU Praha, Doc. Lubomír  Růžek -  2016/17, kde byl zkoušen vliv Lignohumátu na rozklad slámy pšenice 
(zde byl Lignohumát  v dávce 1 l/ha spolu s DAM aplikován na půdu resp. na slámu a následně zapraven mělkou 
orbou ) vyplynulo, že Lignohumát přispěl ke zlepšení kvality půdy a její obohacení (zvýšení) o mikroorganismy (a 
jejich aktivizování) a přístupné živiny (vápník, hořčík, fosfor a draslík). Došlo i ke zvýšení množství organického uhlíku 
a uhlíku biomasy mikroorganismů celulytických aj. baktérii. Zvýšil se obsah amonného dusíku a naopak  snížil obsah 
nitrátového dusíku ( snižuje se riziko vyplavení N ). 
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