
INFORMÁCIA o aplikácii 

LIGNOHUMÁTU na kalište hlbokých podstielok 

u chovu ošípaných 

 
Pri používání enzymatického prípravku VERMISTIMUL na ovplyvnenie  hlbokej 
podstielky u chovu ošípaných dochádza k zníženiu  úniku čpavku do ovzdušia,  
zpevnenie  v priestore kališťa a zníženie vlhkosti v kališti. 
 

  

Pri hľadaní ďalších možností ako zvýšiť už dobrú účinnosť enzýmového prípravku bola 
odskúšaná dobrá spojitosť so spoločnou aplikáciou s Lignohumátom  - čo je tiež 
prírodná látka.  
 

Lignohumát má veľmi razantný efekt na rozklad organickej hmoty v pôde a v 
kompostoch. V súčinnosti s VERMISTIMULOM veľmi kladne pôsobí pri urýchlení 

rozkladu slamy v priestore kališta, kde tento priestor podstatne rýchlejšie pribúda čo 
by do výšky, a tým sa obmedzuje doba pristielania. 

 

Aby sme znížili vrstvu v priestore kališťa u hlbokej podstielky, pridáme pri vlastnej 
aplikácii vždy na priestor kališťa koncentrát Lignohumátu. 

 

Dávkovanie : 
Dávkovanie je odvodené od skutočnosti, že 80g Lignohumátu dokáže rozložiť 1 tonu 

slamy do 5 - 6 týždňov, tento proces sa mierne predĺži lebo na kališti budú pribúdať 
výkaly, a tým sa bude zvyšovať jeho objem. 

 

Ako je ošetrovateľ zvyknutý podľa metodiky naleje do 10 l vody  1 l VERMISTIMULU. 
Následne do takto pripraveného postreku sa aplikuje 4 - 5 dcl Lignohumátu v roztoku 
a toto množstvo je určené na 12,5 m2, z čoho jasne vyplýva, že 1 l Lignohumátu je 

na 25 m2. 
 

Postrek enzymatickým prípravkom s Lignohumátom sa aplikuje iba na kalište pre 

zníženie rastúcej vrstvy. Takto ovplyvnenú podstielku najviac ocení agronóm 
poľnohospodárskeho podniku, pretože takto ošetrený hnoj od ošípaných prestáva byť 
studený a kyslý a pri jeho vyskladnení a uložení na skládku veľmi dobre následne 
fermentuje a vyzrieva, a to vďaka kombinácii dvoch vyššie uvedených prípravkov. 

 

 

Cena v roku 2018 :   6,45  €  s DPH / liter ( zo skladu v Stupave) 
 

 1 l  roztoku je na 25 m2  . 
 

Distribútor na Slovensku: 

 

Tel: +421 2 65936 060 

E-mail: merisad@merisad.sk 


