
Jahody z Vašej 

záhradky môžu byť 

krásne, ale aj zdravé. 

A nielen jahody!

Prírodný stimulátor úrodnosti pôdy s vysokým obsahom humínových kyselín

Stimulácia, Detoxikácia, Revitalizácia, Regenerácia, Hydratácia

Milí záhradkári, pestovatelia, obchodníci, 
radi by sme Vám touto formou predstavili 
prípravok HUMAC Agro. Nie, nie je to 
žiadna chémia ani ďalšie nové hnojivo na trhu. 
Je to niečo, čo nám príroda dala, aby nám pomohla ozdraviť naše pôdy, rastliny 
a v konečnom dôsledku aj potraviny, ktoré konzumujeme. 

HUMAC Agro je 100%ný prírodný produkt bez akejkoľvek chemickej úpravy,           
s vysokým obsahom humínových kyselín (viac ako 62%). Prášok tmavohnedej farby 
z Leonarditu, ktorý milióny rokov ležal pod zemou. Zakonzervované organické 
zvyšky v plnej sile pripravené pomôcť zlepšiť dnešné nezdravé prostredie otrávené 
ľudským faktorom.

HUMAC Agro je prírodný stimulátor pôdy, patri síce medzi hnojivá, no dokáže 
oveľa viac. Nedodáva živiny jednorazovo, mení štruktúru pôdy, mení jej vlastnosti 
tak, že pôda sama vie so živinami oveľa lepšie hospodáriť, využívať ich na 
maximum. Zlepšuje hospodárenie pôdy s vodou, zlepšuje podmienky pre rozvoj 
mikroorganizmov a má mnoho iných účinkov.

HUMAC s.r.o., www.humac.sk, humac@humac.sk, 0910 749 403

HUMAC Agro má na pôdu 
harmonizujúci účinok, pretože v nej 
obnovuje podmienky pre normálne 
fungovanie prirodzených chemických 
a biologických procesov, ktoré pôdu 
udržujú zdravú a úrodnú.

V HARMÓNII JE ZDRAVIE

Výrobky HUMAC – Cesta ku zdraviu.



Prírodný stimulátor úrodnosti pôdy s vysokým obsahom humínových kyselín

Stimulácia, Detoxikácia, Revitalizácia, Regenerácia, Hydratácia

Využivame ako náhradu maštaľného hnoja. Aplikácia je doporučená po 4 rokoch. 
Doporučené dávkovanie doplňuje bioaktívne látky do pôdy okamžite, nevyžaduje 
niekoľkoročný humifikačný proces.

Bezkonkurenčný pôdny detoxikant, viaže ťažké kovy, pesticidy, PCB, dioxíny a 
ďalšie toxíny, ktoré viaže do komplexov nevyužiteľných pre rastliny. Môžeme 
pestovať zdravé potraviny pre vlastnú kuchyňu. Je nepostrádateľný pri pestovaní 
zdravých bio-plodín.

Dodáva do pôdy makro, mikro živiny a stopové prvky naviazané na prírodné 
aminokyseliny, ktoré rastliny bezprostredne prijímajú.

Zlepšuje podmienky pre rozvoj pôdnych baktérií, mikroorganizmov a zvyšuje 
rýchlosť rozkladu organických zlúčenín, substrátov, nevyužitých živín v pôde.

HUMAC s.r.o., www.humac.sk, humac@humac.sk, 0910 749 403
Výrobky HUMAC – Cesta ku zdraviu.

V čom je HUMAC

Agro jedinečný 

A ako to vlastne funguje

Výrazne zvyšuje rast koreňového systému 
rastlín, čím sa zvyšuje pôdna úrodnosť. Väčší 
koreňový systém zvyšuje odolnosť rastlín 
proti suchu. 

Významne znižuje straty živín z pôdy 
vyplavovaním (N, P, K, Ca, Mg a iných 
minerálnych stopových prvkov).

Zlepšuje pôdnu štruktúru, optimalizuje 
pH pôdy a zvyšuje sorpčnú a pufrovaciu
kapacitu pôdy. 

Zvyšuje obsah pôdneho humusu, dodáva 
organický uhlík do pôdy.

Koľko do koreňov, toľko do koruny

Vaša starostlivosť sa Vám vždy vráti



Príklad z praxe 

Jahodová farma 

v Sedliskách 

Porovnanie odrody ALEGRO 
s aplikovaným preparátom HUMAC
Agro ukázalo v porovnaní s 
kontrolovanou skupinou zvýšenie 
úrody až o 59% v prvom roku. 
Produkcia biomasy bola taká veľká, 
že štandardná medzera medzi 
riadkami 85 cm sa pravdepodobne 
bude musieť pre budúcu výrobu 
predĺžiť, alebo znížiť použitie hnojív.

Výsadba 2,5 ha jahôd v odrodách ALEGRO, RUMBA, SONATA a SYMPHONY 
bola založená na poli, na ktorom sa predtým pestoval jačmeň, slnečnice a 
sójové bôby. Posledné dva riadky boli vyčlenené pre kontrolovanú skupinu.

Zvolené boli nasledujúce postupy:
- Výsadba Frigo sa používala na pestovanie všetkých štyroch odrôd jahôd
- Pred výsadbou boli všetky sadenice ošetrené gélovým stimulátorom.
- Živiny boli doplnené NPKS 8: 10: 10: 7 pri 500 kg / ha
- HUMAC Agro sa tiež aplikoval v dávke 500 kg / ha
- Pred výsadbou sa aplikovalo hlboké obrábanie pôdy
- Hnojivo a HUMAC Agro sa kombinovali 1 mesiac pred dátumom výsadby 
v hornej 10 cm vrstve pôdy
- Plantáž bola udržiavaná bez buriny

Výsledok experimentu

Úroda 
jahôd

Bez Humac
Agro

S HUMAC 
Agro

Rozdiel v 
%

Alegro 10.4 t / ha 16.5 t / ha +59%

Na jar roku 2018 sa spustil riadený 
experiment na vyhodnotenie jahodových 
polí obohatených preparátom HUMAC
Agro v porovnaní s jahodovými poľami       
bez tohto preparátu.

Prírodný stimulátor úrodnosti pôdy s vysokým obsahom humínových kyselín

Stimulácia, Detoxikácia, Revitalizácia, Regenerácia, Hydratácia

Štúdia bola vypracovaná v spolupráci s NPPC-VÚA Michalovce a AGROMIX, s.r.o. Sedliská.

HUMAC s.r.o., www.humac.sk, humac@humac.sk, 0910 749 403
Výrobky HUMAC – Cesta ku zdraviu.



Prírodný stimulátor úrodnosti pôdy s vysokým obsahom humínových kyselín

Stimulácia, Detoxikácia, Revitalizácia, Regenerácia, Hydratácia

Viditeľný rozdiel koreňových 
systémov kontrolovanej 
skupiny (vľavo) v porovnaní s 
testovanou skupinou (vpravo), 
na ktorú bol aplikovaný 
preparát HUMAC Agro

Porovnanie odrody jahôd ALEGRO 
bez použitia preparátu HUMAC Agro
(vľavo) oproti kontrolnej skupine so 
zapracovaným preparátom (vpravo). 
Test refraktometrickej sušiny takisto 
ukázal o 12% vyššiu organickú hmotu    
v sušine pri testovacej skupine.

Bez Humac Agro S HUMAC Agro

Bez Humac Agro S HUMAC Agro

PLODY

KORENE

LISTY
Voľným okom bolo pozorovateľné sýto zelené 
zafarbenie sadeníc jahôd. Samozrejme, zelenšia
farba listov znamená viac chlorofylu, čo súvisí
s vyšším výkonom fotosyntézy, znamená aj
intenzívnejšiu tvorbu a lepšiu kvalitu úrody.

Parameter Metóda Výsledky
KONTROLA

Results
HUMACAgro

Jednotka Rozdiel

Ortuť SOP 19 0.002766 0.002537 mg / kg -8,3%
Kadmium SOP 19 0.009500 0.007200 mg / kg -24,2%
Olovo SOP 19 0.071400 0.030700 mg / kg -57%
Arzén SOP 19 0.016200 0.012100 mg / kg -25,3%

Výsledky tiež naznačujú schopnosť humínových kyselín viazať v pôde ťažké kovy, 
pesticídy a iné toxíny a zabrániť prenosu toxicity na plodiny. Účinne to bráni 
vstupu toxických kovov do potravín.

CHEMICKÁ ANALÝZA

HUMAC s.r.o., www.humac.sk, humac@humac.sk, 0910 749 403
Výrobky HUMAC – Cesta ku zdraviu.
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Výstupy 
- Vyšší výnos o 10-60%
- Kvalitnejšia pôda 
- Kvalitnejšie a zdravšie plodiny

HUMAC Agro znižuje finančné a materiálne vstupy a prispieva k skvalitneniu 
výstupov (úrodnosť pôdy, dlhodobá udržateľnosť poľnohospodárskej 
produkcie) pri pestovaní jahôd a iných špeciálnych plodín.

Ak Vás zaujal produkt 
HUMAC Agro, ale 
máte k nemu ešte 
nejaké otázky, prípadne 
si prajete výrobok 
objednať, sme Vám k 
dispozícii na telefónnom 
čísle 0910 749 403.

K dispozícii v baleniach 1,5kg, 5kg, 10kg a 25kg.

Vstupy 
O 30-50% menej hnojiva (minerálne, 
organické, minerálno-organické)
O 20% menej fungicídných postrekov
Menej práce a starostlivosti o plantáž 

Dávkovanie pre vybrané plodiny
Jahody 350 – 500 kg / ha
Iné ovocné sady 350 – 500 kg / ha
Obiloviny, repka, kukurica 200 – 500 kg / ha
Zelenina (listová, hlúbová, plodová), 
strukoviny

350 – 500 kg / ha

Zemiaky a koreňová zelenina 300 – 400 kg / ha
Bylinky 250 – 300 kg / ha
Okrasné rastliny a kríky 2 – 3 kg / 100 m2

Humínové kyseliny, nachádzajúce sa vo výrobku HUMAC Agro, potrebujú určitý 
čas, aby vytvorili humínové komplexy zabezpečujúce účinnú výživu rastlín. 
Preto je najvhodnejšie ich aplikovať do pôdy od jesene do skorej jari. Základné 
dávkovanie produktu v rozsahu 350 – 500 kg / ha je podľa bonity pôdy.  

Povolené v ekologickej poľnohospodárskej výrobe – UKSUP - odbor životného 
prostredia a ekologického poľnohospodárstva.  

ODPORÚČANÉ DÁVKOVANIE

OBJEDNAJTE SI

HUMAC s.r.o., www.humac.sk, humac@humac.sk, 0910 749 403
Výrobky HUMAC – Cesta ku zdraviu.


