
VLIV AMINOKYSELIN A LIGNOHUMÁTU V PRODUKTU LignoSuper NPK 7,5-8-6 NA RŮST A 

VÝNOS ŘEPKY 

AMAGRO  a LIBOR VESELÝ, PRAHA VÝCHOD- PROTOKOL O PROVOZNÍM POKUSU 2019 
 

Společnost / 

farma: Libor Veselý Adresa sídla:  Čakovičky Praha východ  

     

Plodina: 
 

Řepka ozimá 

 

Katastrální ú.   Čakocičky      

Vlhkost v %:       

Výnos Kontrola 

v t/ha: 
2,6 t/ha 

Olejnatost 

Kontrola % 
38 % 

Výnos pokus 

v t/ha  
2,76  t/ha   =  + 6,2 % 

Olejnatost 

pokus % 
39,2 % 

Sklizeň 20.7.2019 POZNÁMKA: 10-30 % poškození kroupami        

 

Popis lokality:  

Druh půdy  střední Typ půdy hnědozem 

Výrobní oblast BVO II 
Nadmořská 

výška  
320 m n m 

Agrotechnika 

Předplodina Pšenice ozimá 
Zpracování 

půdy 
Radličkový podmítač 18 cm 1x 

Předseťové 

zpracování půdy 
Viz. radličkový podmítač 

Termín 

výsevku 
 

Výsevek 50 MKS/ha - 10.9.2018 
Hloubka 

výsevku v cm 
2 cm 

 aplikace pesticidů a hnojiv – celková suma N  

Datum: Standardní agrotechnika a hnojení 
Přípravek a 

dávka 
 

 

Metodika: 
Varianta Termín aplikace   

Podzim 2018 V e 4-5 

listech 

 

+ 4 kg močoviny  + 

Nurelle D 0,6 l + 

graminicid Výdrolin 0,6 l 

+ regulátor růstu CCC 

0,2 l 

5.10.2018 

Jaro-listová růžice až počátek prodlužovacího 

růstu 

 

+ Hořká sůl 3,5 kg + CarbonBor 1l + Kristamap 

2,05 kg + Močovina 3 kg + Cupristim CS 1l 

+ graminicid Gramiguard 0,3 l 

 

27.3.2019 

 

Výnos 

t/ha 

Olejnatost 

% 

Kontrola To samé bez LignoSuper NPK 2,6  

2x LignoSuper 

NPK 3l /ha 
LignoSuper NPK 3l 

LignoSuper NPK 3l 2,76  

 

Cíl metodiky: 

 
• Podpora podzimní výživy Humatizovaným hnojivem LignoSuper NPK nadzemní a kořenové části 

před zámrazem 

• Stimulace růstu do silného kořene a silného zdravého kořenového krčku před příchodem zimy a 

v průběhu zimy 

• Stimulace tvorby kořenového vlášení a tím přibrždění vegetačního vrcholu a nadzemní části v růstu 

směrem do vytahování před zimou 

 

• Podpora udržení vitality a funkčnosti kořenů, příjmu vody a živin a následně nadzemní části ve 

stresových podmínkách zejména na jaře aplikací Lignohumátu MAX, 

 



•  Podpora tvorby šešulí ve stresových podmínkách na jaře během stresových fázích ( mráz, sucho, 

horko ) 

 

• Zlepšení fotosyntézy a výnosu 

 

1. Pozorování 15.11.2018 cca 5 týdnů po 1. aplikaci 

 

Podzimní aplikace podpořila tvorbu kořenů a kořenového vlášení a nárůst nadzemní hmoty.  

 

 

 

 

 

 

Ošetřená varianta po LignoSuper NPK 7,5-8-6 měla na rostlinu 

v průměru o 1 list více ( 6 listů ) než Kontrolní ( 5 listů ). 

 

 

Pozorování 7.3.2019 po zimě  v jarní regeneraci 

 

 

Po LignoSuper NPK 7,5-8-6  jsou 

v porovnání s Kontrolou nadzemní 

části přezimovaných rostlin silnější, 

mohutnější, v lepší kondici. Mají 

méně odumřelých listů a více 

přezimovaných rostlin na m2. 

 

 

 

 



Pozorování 24.4. 2019 1 měsíc po jarní aplikaci LignoSuper NPK 7,5-8-6 

 

 

 

 

 

Rostliny v pokusu po Lignosuper NPK 7,5-8-6 jsou stále o něco mohutnější. 

 

 

Ročník 2018/2019:  

Ročník 2019 byl silně poznamenán suchem a horkem. 

Na podzim 2018 včas zasetá řepka velmi dobře vzešla, i když byl přelom srpna a září 2018 poměrně suchý. 

Jaro v dubnu bylo poznamenáno extrémním suchem, které se následně odrazilo na snížení průměrného 

výnosu i olejnatosti. Tento kritický úsek jara zasáhl totiž do tvorby vedlejších větví a násady budoucích šešulí. 

V květnu se situace zlepšila, vláhový deficit se o něco zmenšil. Avšak sucho a horko pokračovalo v květnu, 

v červnu a červenci před sklizní, což celkově znamenalo snížení HTZ, snížení průměrné olejnatosti a 

průměrného výnosu. 

 

 

Tabulky a Grafy: 
 

Varianta Výnos t/ha 

 

Přírůstek 

% 

Olejnatost 

% 

Objemová 
hmotnost 

Kg/hl 

Náklady 

Kč/ha při 

snížené 

ceně 50,-

Kč/l 

Přírůstek zisku 

z ha při ceně řepky 

9.000,- Kč/ha 

Kontrola 2,6 100 38 66,2   

2x 
LignoSuper 
NPK 3l /ha 

2,76 106,2 

+ 0,16 t/ha 

39,2 = 

+1,2% 

68,1 300,- + 1.140,- Kč/ha 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Závěr: 

 
• Kombinace Lignohumátu a 

výživy v podobě Stimulačního 

humatizovaného hnojiva LignoSuper 

PNK 7,5-8-6 přispěla před zimou ke 

zlepšení výživy kořene i nadzemní části 

a následně i době jarní vegetace. 

 

• Před zimou měla ošetřená 

varianta o 1 list na rostlinu více ( 7 listů 

) než Kontrola ( 6 ). 

 

• Zlepšilo se i přezimování.  

 

• Na jaře po přezimování byl 

porost v lepší kondici, byl očividně  silnější. 

 

• Jarní aplikace pomohly díky v hnojivu obsaženém Lignohumátu lépe přijmout 

spoluaplikované živiny ( NPK ) a podržet rostliny řepek v dlouhodobém přísušku 

v dubnu a následně červnu a červenci. 

 

• Zvýšil se výnos i HTZ ( objemová hmotnost ) semen. 

 

 

• Přírůstek výnosu po aplikacích LignoSuper NPIK 7,5-8-6 činil 160 q/ha, tedy 

6,2 %. Což je v extrémním suchu, které panovalo během dubna a následně 

v červnu i červenci a navíc na výsušné půdě velmi slušné.   

 

 

• Zisk po odečtení nákladů činil 1.140,- Kč/ha 
 

 

Ing. Zora Špirakusová  

Amagro s.r.o 

17.10.2019 
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