
VLIV LIGOAKTIVÁTORU NA VÝNOS, CUKERNATOST A DALŠÍ PARAMETRY RÉVY 
VINNÉ   A VÍNA – POKUS Amagro s.r.o. – 2017 a také porovnání výsledků roků 2015-
2017 
Charakteristika porostu včetně všech agrotechnických vstupů s průběžným předávacím 
protokolem. 
 

Společnost / 
farma:  SOŠV a SouZ Valtice 

Adresa 
sídla:  Sobotní 116 Valtice 

Agronom:  J.Kowolowski 
Telefon:  731034291 

Email:  jageno@quick.cz 

Plodina:  Vinná réva Odrůda:  Veltlínské zelené 

Výnos v t/ha:   Vlhkost v %:   

 

Popis lokality:  

Druh půdy  Hlinitá půda  Typ půdy Černozem degradovaná  

Výrobní 

oblast 
kukuřičná  

Nadmořská 
výška  

180m  

Agrotechnika 

Předplodina   
Zpracování 
půdy 

Zatravněný vinohrad  

Jarní aplikace pesticidů a hnojiv 

Datum: 15.6.  
Přípravek a 
dávka 

Fantic 1,88kg + Sulfurus 2,05 kg 
+Dynali 0,61l + Lignohumát MAX 0, 4 
l nebo LignoAktivátor 1,5l 
v ošetřených variantách 

Datum: 3.7. 
Přípravek a 
dávka 

Sulfurus 3,08 kg + Vivando 0,30 l + 
PEGASO F 1,98kg + Fertilon 0,99 kg 
(hnojivo) + Lignohumát MAX 0, 4 l 
nebo LignoAktivátor 1,5l 
v ošetřených variantách 

Datum: 21.7. 
Přípravek a 
dávka 

Cuprozin Progres 0,85 l + Sulfurus 
3,08 kg + Lignohumát MAX 0, 4 l 
nebo LignoAktivátor 1,5l 
v ošetřených variantách 

Datum: 23.7. 
Přípravek a 
dávka 

Hakaphos blau 1,71 l + Silwet0,1 l 
Hnojivo + smáčedlo 

Datum: 28.7. 
Přípravek a 
dávka 

Cuprozin Progres 0,85l 

Datum: 11.8. 
Přípravek a 
dávka 

Melody combi 65,3 WG 1,54 kg + 
Domark 10 EC 0,20 l + Lignohumát 
MAX 0, 4 l nebo LignoAktivátor 1,5l 
v ošetřených variantách 

Datum: 20.8. 
Přípravek a 
dávka 

Aquastop 4,79l 

Datum: 30.8. 
Přípravek a 
dávka 

Switch 0,93 kg 

Datum: 1.9. 
Přípravek a 
dávka 

Vitisan 6,84 kg 

Datum: 11.9. 
Hnojivo a 
dávka 

Vitisan 6,84 kg 

Datum 
sklizně:  

  5.10.2017 



Osobní názor agronoma: 

 

Ve zdravotním stavu jednotlivých ošetření jsem nezaznamenal výraznější rozdíly.  

 

 

 

Metodika: 

 

 
V roce 2017 pokusy byly provedeny na stejném pozemku  jako v roce 2016 s tím, že přípravky 
se přidávaly k postřikům při ošetření na ochranu vinné révy. Takže jsme se posunuli  v 
podstatě k provozním pokusům. Na ošetřené ploše jsme potom vybrali 30 keřů vinné révy, kde 
jsme zjišťovali průměrný výnos a cukernatost vylisovaného moštu. 
 
Pak následovala výroba vína a další laboratorní rozbory vína. 
 
Záznamy agronoma ing. Kowolowského: 
Sklizeň proběhla 6.10. 2017, což bylo podmíněno srážkami ke konci září, které zapříčinily 
rapidní zhoršení zdravotního stavu hroznů, jinak by byl lepší pozdnější termín. Výsledky nám 
vyšly tak, že Kontrola měla nejvyšší výnos, 4,47 kg/keř a zároveň nejnižší cukernatost 14,90 
NM, Lignohumát MAX výnos 4,1 kg/ keř, a cukernatost 170NM, a Lignoaktivátor výnos 
3,67kg/keř, cukernatost 15,60 NM. 
 

Ve zdravotním stavu jednotlivých ošetření 
jsem nezaznamenal výraznější rozdíly.  
 
 
Kontrola výnos 4,47 kg na keř, 
Cukernatost 14,9 NM,  
celkové kyseliny -, 
 pH -,  
veškeré cukry – 
 
Lignohumát MAX  výnos 4,1 kg na keř, 
Cukernatost 17,0 NM , 
celkové kyseliny - g/l, pH -, 

Varianta Dávka l.ha-1 

1. Kontrola ----------- 

2. 

4x Lignohumát MAX  roztok   1. termín postřiku ve fázi 5-6 

listů a další v odstupu 14 dní. 15.6, 3.7., 21.7. a 11.8. 2017. 

v TM s přípravky ochrany proti plísni révové. 

  

0, 4 l/ha á 400 l vody,  

3. 

4x LignoAktivátor roztok  1. termín postřiku ve fázi 5-6 listů 

a další v odstupu 14 dní. 15.6, 3.7., 21.7. a 11.8. 2017. v TM 

s přípravky ochrany proti plísni révové. 

  

1,5 l/ha á 400 l vody,  



 veškeré cukry - g/l 
 

 
LignoAktivátor  výnos 3,67 kg na keř, 
Cukernatost  15,6 NM , 
celkové kyseliny -g/l, 
 pH, 
 veškeré cukry g/l 
 
 
 

 

 

Varianta Výnos na keř 
- kg 

Cukernatost – 
stupně 
normovaného 
moštoměru NM 

Celkové 
kyseliny g/l 

Redukující 
látky – 
veškeré 
cukry g/l 

Kontrola 4,47 14,9 8,6 156,0 

Lignohumát MAX 4,1 17,0 8,0 176,8 

LignoAktivátor 3,7 15,6 9,2 163,2 

 
 
Závěr roku 2017: 
 

• Postřiky LIgnohumátem MAX v roce 2017znamenal nárůst cukernatosti oproti 
Kontrole o 2,1 stupně NM, což je velmi významné zvýšení ( aplikace LH v TM ).  

• Obdobný výsledek byl zaznamenán i v roce 2015, kde došlo k nárůstu cukernatosti o 
1,2 stupně NM oproti Kontrole ( aplikace LH sólo ).  

• Je možné, že došlo k vyššímu nárůstu cukernatosti, protože Lignohumát byl 
použit v TM společně s hnojiva a prostředky ochrany, kde zlepšuje příjem 
účinných látek ( minulé roky aplikace sólo ), tedy i N. 
 

•  K nárůstu výnosu v roce 2017 nedošlo, avšak nedošlo ani k výraznému snížení. Nutno 
podotknout, že sklizeň byla provedena dříve, než by bylo optimální.  

 

• Postřiky LignoAktivátorem znamenal nárůst cukernatosti oproti Kontrole o 0,7 
stupně NM, což je také významný nárůst. 



 

• Domníváme se, že nárůst cukernatosti bude výraznějším parametrem hodnocení 
vinného moštu a přínosem pro vinařství než parametr výnosu!! 
 

• Lignohumát MAX snížil celkové kyseny oproti Kontrole a zároveň zvýšil veškeré cukry. 
LignoAktivátro naopak zvýšil celké kyseliny, ale zároveň významně zvýšil celkové cukry.   
Tedy oba humáty významně přispěly ke zvýšení variability chutí budoucího vína 

 
Srovnání s minulými roky:  
 

 
 
 

 
N+  asimilovatelný dusík ( zdroj N pro kvasinky. Jeho hodnota se má pohybovat v rozmezí 180 
– 200 mg/l ) 
 



 
 

 
Vliv lignohumátu a lignoaktivátoru na kvantitativní a kvalitativní znaky vína, které bylo 
vyrobeno z hroznů ošetřených vinic:  
 

● Výroba vín probíhala v malovýrobních podmínkách s minimem technologií 
● Byl použit ruční lis a malý mlýnkoodstopkovač 
● Pro kvašení vína byly použity stejné kvasinky (ASVK) 
● Víno bylo odkaleno sedimentačně a ve stejný čas stočeny z kalů 
● Všechny vzorky doslazeny přesně o 2°NM 
● Po dokvašení bylo víno vyčiřeno bentonitem a filtrováno deskovým filtrem 

 
Výrova pokusných vín: 

  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Obsah  
dusíku: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cukernatost °NM: 

 
 
Parametr: pH + celkové kyseliny + k. vinná + k. jablečná 

 
 
 



 
Výsledky: 
 

• Je dobře patrné, že Lignohumát MAX snižuje obsah kyseliny jablečné, která snižuje 
kvalitu - vyzrání vína ( vyrábí trpkou hrubou chuť ) 

• Lignohumát MAX, o něco méně LignoAktivátor výrazně zvýšily v roce 2015 a 2017 ( 
tedy 2 roky ze 3 let ) celkové cukry a obsah alkoholu, tedy kvalitu moštu.  

 
 
Parametr: degustace vín:  
 
Pro senzorické zhodnocení vín byla použita mezinárodní 100 bodová hodnotící tabulka. 
Hodnocení proběhlo na Konferenci o huminových látkách Hustopeče v březnu 2018. 
 
 
Hodnocení Hustopeče  :  Kontrola (vzorek č .1)   1,45 
    Lignohumát (vzorek č. 2)    1,82 
    Lignoaktivátor(vzorek č.3)   2,45 
(vyšší hodnocení je horší)  
 
Závěry agronoma ing.J. Kowolowského a Ing. Vargy: 
 

● Závěrem lze konstatovat, že i přes značnou podobnost naměřených hodnot, jsou patrné 
rozdíly. 

● Pokud pomineme senzorické hodnocení, kde jednoznačně vyhrál vzorek č. 1 (kontrola), 
v ostatních parametrech si vedl nejlépe vzorek č. 3 (LignoAktivátor) 

● Vzhledem ke značné subjektivitě senzorického hodnocení můžeme považovat za 
vítěze VZ č. 3 LignoAktivátor 

 
 
 
Závěry za 3 roky – ing. Zora Špirakusová, Amagro s.r.o : 

 

•  Lihnohumát MAX a LignoAktivátor ovlivňují velmi pozitivním směrem 
cukernatost, kterou vesměs zvyšují. A to i o 2°NM. ( rok 2017 Kontrola 14,9 °NM x 
Lignohumát MAX 17,0 °NM ). Někdy lepších výsledků dosáhne LignoAktivátor, 
jindy Lignohumát MAX.  

• Oba humáty snižují celkové kyseliny, což zlepšuje kvalitu vína. 
 

• LignoAktivátor a LIgnohumát MAX tak přispívají nejen ke zvýšení cukernatosti, 
ale zejména ke zvýšení variability chutí budoucího vína a možností, jak levným 
vstupem v podobě přírodních látek lze získat z jedné odrůdy zajímavé řady 
různých chutí vín. 
 

 
 
 
7.3.2018 
Zora Špirakusová 
Amagro s.r.o. 
Pokusnictví a poradenství 
 
 


