
HUMAC®Agro

1. Lepšia ujateľnosť a 
životaschopnosť mladých rastlín

2. Väčší a rozvinutejší koreňový 
systém – pevnejšia rastlina (odolnejšia 
voči poveternostným vplyvom, suchu, 
rastliny sú vyššie, košatejšie, väčšia 
násada listov, kvetov / plodov / úrody.

3. Čistejšia a zdravšia úroda s nižším 
obsahom toxínov. HUMAC Agro
detoxikuje pôdu od ťažkých toxických 
kovov, PCB, dioxínov, pesticídov, 
herbicídov a iných toxínov, ktoré 
„zablokuje“ do komplexov 
nevyužiteľných pre rastliny.

4. Lepšie využitie živín až o 70%   
Humac Agro sprístupní, uvoľní pre 
rastliny živiny a minerály, ktoré boli 
predtým ťažko dostupné / Dodá do 
pôdy všetky v prírode známe makro, 
mikro a stopové prvky (vyše 90 
druhov!!!) / Významne znižuje straty 
živín z pôdy vyplavovaním (N, P, K, Ca, 
Mg a iných minerálnych látok a 
stopových prvkov).

5. Zelenšie listy – intenzívnejšia 
fotosyntéza - zvýšená koncentrácia 
chlorofylu a absorbcia fotónov, čím sa 
zvyšuje fotosyntéza aj pri nižšej intenzite 
svetla. Zároveň HUMAC Agro uvoľňuje 
CO2 z uhličitanov, a tým umožňuje ich 
využitie fotosyntézou.

6. Zvýšenie odolnosti voči plesňovým 
chorobám, rastliny vyžadujú až o 20% 
menej fungicídneho postreku

Stimulátor úrodnosti pôdy a bezkonkurenčný pôdny 

detoxikant s vysokým obsahom aktivovaných humínových kyselín

6 dôvodov, 
prečo používať 

HUMACAgro pri 
pestovaní viniča



HUMAC®Agro
Dar z hlbín zeme

Výstupy 
Vyšší výnos o 10-50%
Kvalitnejšia pôda 
Kvalitnejšia a zdravšia úroda

Vstupy 
O 30-50% menej hnojiva 
O 20% menej fungicídnych  postrekov
Menej práce a starostlivosti o plantáž 

1. Dobrý vodohospodár (zlepšuje 
hospodárenie pôdy s vodou, udržiava 
vlhkosť v pôde) – 1000kg prípravku 
dokáže zadržať až 740 litrov vody!

2. Bezkonkurenčný pôdny detoxikant
3. Náhrada maštaľného hnoja 

(doplňuje bioaktívne látky do pôdy 
okamžite, nevyžaduje niekoľkoročný 
humifikačný proces)

4. Organický uhlík – zvyšuje obsah 
pôdneho humusu

5. Zlepšovač pôdnej štruktúry, zvyšuje 
sorpčnú a pufrovaciu kapacitu pôdy

6. Optimalizuje PH pôdy
7. Eliminuje potrebu použitia hnojív až 

o 50%
8. Iontomenič - viaže prvky s vysokou 

atomickou hmotnosťou (ťažké kovy) 
a uvoľňuje prvky s nižšou atomickou
hmotnosťou (magnézium, vápnik...). 

9. Úpravou pomeru C/N mení 
organické a organicko-minerálne 
hnojivá s rýchlo uvoľňujúcim 
dusíkom na hnojivá s pomaly 
uvoľňujúcim dusíkom 

10. Úpravou štruktúry pôdy a 
zabraňovaniu jej erózie umožňuje 
efektívne hnojenie aj na terénnych 
svahoch s väčším sklonom.



Dávkovanie pre vinič

Prášok 5kg a 10kg, granule 25kg a big bag 1000kg

1. Humínové kyseliny v produktoch HUMAC sú aktivované!
HUMAC Agro má vysoký obsah aktívnych humínových kyselín /až 
62%/, zabezpečuje tak vysokú bioaktivitu pôdy

2.Produkty HUMAC sú vyrábané z jedného z najčistejších 
zdrojov Leonarditu na svete -100% prírodné, bez akejkoľvek 
chemickej úpravy a chemických prídavných látok

3. Produkty disponujú certifikátom a povolením ÚKSÚP do 
ekologického hospodárstva - použiteľné pri pestovaní bio plodín 
a na produkciu bezpečných potravín

HUMAC®Agro
Vráti pôde život

INOVOVANÁ RECEPTÚRA - Vyššia účinnosť!

Až 62% humínových kyselín

Odporúčame zapracovať do pôdy do hĺbky min. 10 cm v jednom páse medzi riadky 
spolu so živinami, ktoré sme sa rozhodli doplniť do pôdy. Príroda sa o rozpustenie 
a rozptyl hnojenia postará sama. Dávkovanie postačí 500 kg/ha na 4-5 rokov. 
Pokiaľ je pôdna štruktúra vo vinohradoch nevyhovujúca, je možné povrchom rozsypať 
300 kg prípravku bez hnojív /v pôde sa vytvoria pedy, pôda sa prevzdušní, výborne 
bude prijímať vlahu/.

V privátnych vinohradoch dávkujeme 30 – 50 kg/ 100 ks viniča HUMAC® Agro
spolu s hnojivami. Do pôdy je najlepšie zapracovať rýľom z dvoch, troch strán okolo 
viniča. Organickú hmotu dodávame z kompostov, tým plne nahradíme hnojenie 
maštaľným hnojom.



Kontrola Zloženie výrobku

V HARMÓNII JE ZDRAVIE

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

Humínové kyseliny aktivované pre život

HUMAC®Agro

Variant Dávka/ha
Cukornatosť 

v °NM

Úroda v 

t/ha

Navýšenie úrody

°NM t/ha %

Kontrola - 17,09 15,86 - - -

Pokus 300 19,33 17,55 2,24 1,69 10,65

Výsledky prevádzkového pokusu na viniči, 
odroda Chardonnay, 2013, Badacsony

Zdroj: Výskumný ústav vinohradnícky a vinársky Badacsony, Maďarsko 2013

Tabuľka 1 – Úroda a hniloba:

Tabuľka 2 – Úroda a cukornatosť:

Kontrola NPK HUMAC 
Agro 300kg

HUMAC 
Agro 500kg

Úroda 
kg/m2

1,05 1,26 1,28 1,66

% hniloby 2,5 2,5 1,25 1,5


