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Lignohumát MAX (20% roztok huminových látek) 

 pro rostlinnou výrobu - doporučujeme 2 až 3 foliární aplikace za vegetaci 
 APLIKAČNÍ DÁVKA je 0,4 litru / hektar, cena je cca 139 Kč (r. 2017). *) 

 

Lignohumát zvyšuje aktivitu fotosystému a tvorbu chlorofylu. Od toho se odvíjí i další 
efekty: 

 zvyšuje využití, zlepšuje příjem doplňkové výživy listem,  
 brání úniku nitrátů a dalších živin do spodních vrstev a vod 
 podporuje rozvoj kořenového systému, kořenového vlášení 
 zlepšuje se odolnost rostlin vůči stresům, zlepšuje se zdravotní stav  
 zlepšuje sorpční komplex-vazbu živin 
 zvyšují se výnosy a kvalita sklizně, (dle dlouhodobých pokusů o 5 až 12 %) 
 posilují se a vyrovnávají slabší porosty a urychluje se regenerace poškozených porostů 
 při dlouhodobějším používání Lignohumátu se zlepšuje struktura půdy 
 zvyšuje se činnost mikroorganismů, urychluje se proces humifikace zvýšení účinnosti 

totálních herbicidů, zvýšení účinnosti fungicidů, insekticidů 
 přidáním do digestátu nebo do kejdy se zabrání úniku nitrátového dusíku a dalších 

živin a navíc se doplní do půdy aktivní uhlík  
 je vhodný i pro moření osiva 
Lignohumát dodáváme i jako práškový suchý produkt. 
 

Lignohumát je základní výrobek firmy Amagro s.r.o. a je obsažen i v dalších přípravcích: 
 

Ligno AKTIVÁTOR roztok  
Obsahuje 50% Lignohumátu a 50 % extraktu ze severské mořské řasy rodu Ascophyllum 
nodosum (od firmy Acadian Agritech, Kanada),  tedy obsahuje i řadu přírodních 
protistresových látek - aminokyselin, oligopeptidů a auxinů obsažených v mořské řase. 
Zakládá více bočních pupenů a větví. Je vhodný i pro moření osiva.  

Cena dávky na 1 ha cca  238 Kč (r. 2017). *) 
 

 AMAGRO Alga – samostatný extrakt ze severské mořské řasy Ascophyllum 

nodosum. Jedná se o mořskou řasu, která je obsažena v LignoAKTIVÁTORU. 

Cena dávky na 1 ha cca  316 Kč (r. 2017). *) 
 

Ligno SUPER NPK - komplexní humatizované NPK (7,5-8-6) hnojivo, které 

obsahuje i auxinový růstový stimulátor (kyselina 3-indolyloctová) a 2% Lignohumátu. 
Cena dávky na 1 ha cca  219 Kč (r. 2017). *) 
                                          . 
*)  v balení kanystr 10 litrů 


