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Vliv Lignohumátu MAX na zvýšení obsahu a mobility živin  - Jarní ječmen  
 
Schéma pokusu – metodika: 
 

 
Obsah živin v půdě (profil 0-30cm) -  2017 

 
 
 
 
 
 

 
 Chemické složení sušiny rostlin po aplikaci Lignohumátu 2017 

                                                                                                               pramen: pokus MENDELU 2017 
Lignohumát MAX zvýšil příjem kořeny z půdy oproti kontrole u fosforu, hořčíku a vápníku. 
A to jak ve variantě se sníženou dávkou dusíku ( var. 3 ), tak s plnou dávkou dusíku ( var. 2 ). 
Obsah dusíku se snížil, což pro sladovnickou kvalitu mělo v důsledku pozitivní  vliv na snížení obsahu 
N látek v zrnu z 12,5% u Kontroly na 11,9% u varianty 2 i 3. 

Varianta – 4 opakování Termín ošetření Termín ošetření 

Plné odnožování až konec 
odnožování  

Druhá polovina 
sloupkování až počátek 
metání 

Var. 1  = Kontrola 
 

Standardní ošetření a standardní hnojení  

Var. 2 = Lignohumát MAX   
+ standardní ošetření a 
hnojení  

 0, 4 l/ha Lignohumát MAX 
nejlépe spolu s fungicidem, 
pokud standardně bude 
aplikován 

 0, 4 l/haLignohumát 
MAX nejlépe spolu 
s fungicidem, pokud 
standardně bude 
aplikován 

Var. 3 = LignohumátMAX , 
standardní ošetření, ale  
snížená dávka živin 
v hnojivech o 20% oproti 
Kontrole  

0, 4 l Lignohumát MAX nejlépe 
spolu s fungicidem, pokud 
standardně bude aplikován 

0, 4 l Lignohumát MAX 
nejlépe spolu 
s fungicidem, pokud 
standardně bude 
aplikován 

 

pH Draslík Fosfor Hořčík Vápník KVK 
Humus 
(Cox) 

       

  mg/kg  % 

5,82 198 53,3 99,9 1610 91,6 3,60 

NAZEV_VZ 

HS1R Dusík  Draslík Fosfor Hořčík Vápník Síra 

g % 

kontrola 4,36 1,69 2,39 0,181 0,104 0,383 0,151 

Lignohumát vz č. 2 3,34 1,22 2,23 0,209 0,118 0,428 0,131 

Lignohumát vz č. 3 
mínus 20% živin 6,23 1,39 2,24 0,207 0,112 0,353 0,134 



 
2018 
Obsah N min. v půdě 

název Dusík Dusík  Dusík  

kg N/ha N-NH4 N-NO3 celkem 

Obsah v mg/kg 4,50 13,3 17,8 71,2 
 
Obsah živin v půdě (profil 0-30cm) -  2018 

 pH Fosfor Draslík Vápník Hořčík Síra KVK 

      

mg/kg   

5,72 38,1 212 2280 150 10,7 132 
 Půda má oproti roku 2018 daleko větší obsahy kationtů hořčíku, vápníku a KVK nad 100 !!!  pH je i přes 
to spíše kyselejší. Sorpční komplex je silně nasycený  - svědčí o organické půdě. 
 

Chemické složení sušiny rostlin po aplikaci Lignohumátu, Rozbory rostlin – odběr 6.6. 2018 
Var. HS1R Dusík  Draslík Fosfor Hořčík Vápník Síra Zinek Mangan Měď Bor 

g % mg/kg 

1 0,680 1,71 2,68 0,189 0,136 0,397 0,201 22,5 29,1 4,11 1,13 

2 0,710 1,77 2,45 0,150 0,122 0,371 0,191 16,9 25,5 3,40 1,50 

3  0,780 2,08 2,94 0,199 0,142 0,431 0,226 24,7 36,7 4,77 1,89 

                                                                                                               pramen: pokus MENDELU 2018 
 
Plná dávka živin u var. 2 znamenala v extrémně suchém ročníku 2018 a na dobře zásobených 
pozemcích vápníkem, hořčíkem i při použití Lignohumátu aktuální snížení obsahu většiny živin 
v sušině listů kromě bóru. Obsah dusíku zůstal téměř stejný.  
Je vidět, že u pozemků o neutrální až kyselé reakci, jejichž obsah Ca, Mg je vysoký a KVK je na 
vysokém stupni, tedy u organických půd, Lignohumát přispívá k aktuálnímu snížení obsahu živin 
v listech. A to zejména u lépe mobilních živin – K, N, S, Mn. U hůře  mobilních živin Ca, Mg, P, Zn, Mn  
o něco méně. 
 
V konečném důsledku to negativní dopad na výnos to však nemělo. Výnos byl oproti Kontrole vyšší 
o 3%  a obsah dusíkatých látek se snížil  pod požadovanou sladařskou hranici z 12,3 % u Kontroly na 
11,8%. 
Lignohumát působí na příjem a utilizaci živin v čase, což znamená, že aktuální snížený obsah živin byl 
znovu dorovnán nebo později naopak zvýšen, což znamenalo nárůst výnosu.   
 
 
Je vidět, že u pozemků o neutrální reakci, jejichž obsah Ca, Mg je vysoký a KVK je na vysokém stupni, 
lépe působila na obsah živin v listech snížená dávka N - var. 3. 
 Lignohumát MAX  při snížené dávce N o 20%  příjem a obsah živin v listech zvýšil. Nejvíce v tomto 
roce 2018 zvýšil obsahy  N, K, S, Cu, Zn, B v sušině. Tedy u lehčeji mobilních živin.  
U hůře mobilních živin jako Ca, Mg, P, Mn, Zn zvýšil obsahy v sušině také. A to i přes to, že rok 2018 
měl mnohem více sušší a teplejší průběh vegetace než rok 2017! 
 
 
 
 
 
 



Výnosy 2017, 2018: 
 

   

Výnos 
t/ha 

 
Výnos 
t/ha 

Průměrný 
výnos t/ha přírůstek NL -% 

NL -
%  

  Varianta ošetření 2017 2018 t/ha % 2017 2018 

1 Kontrola 9,59 5,28 7,4  12,5 12,3 

2 Lignohumát MAX 0,4l  2x 10,1 5,44 7,77 5 11,9 11,8 

3 Lignohumát MAX 0,4l  2x  mínus 20%N 9,7 5,4 7,55 2 11,9 11,8 

 

Závěr roků 2017 a 2018 
• Na méně organicky vyhnojených pozemcích a zejména pokud je v kritických fázích alespoň 

nějaká přístupná voda v půdě, LIgnohumát MAX přispívá  k nárůstu obsahu hůře mobilních 
živin Ca, Mg, P v listech.  

 

• Na silně vyhnojených pozemcích se silnou kationtovou výměnnou kapacitou KVK u 
organických půd Lignohumát MAX přispívá spíše k aktuálnímu snížení obsahu živin v listech. 
Bez negativního vlivu na výnos.  

 

• Na silně vyhnojených pozemcích se silnou kationtovou výměnnou kapacitou KVK se 
LIgnohumát osvědčil v kombinaci se sníženou dávkou N o 20%. Zde přispěl k nárůstu zejména 
lépe mobilních živin N, K, S, Cu, Zn, B. Nárůst obsahu hůře mobilních živin Ca, Mg, P byl trochu 
menší. 

 

• Lignohumát MAX přispívá k nárůstu výnosu sladovnického ječmene o cca 5%.  Při snížené 
dávce hnojiva ( N ) také, ale méně ( o 2% ). 

 

• Lignohumát MAX přispívá ke zvýšení HTZ a snížení propadu zrna u sladnovnického ječmene 

• Lignohumát MAX přispívá ke zvýšení sladařské kvality zrna – snížení N látek v zrnu pod 
hranici 12% 
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