
Odporúčania pre aplikáciu a dávkovanie
Dávka pri plošnej aplikácii: 350-500 kg/ha.
Dávka k jednotlivým drevinám a krom pri/po výsadbe: 0,1-0,4 kg/ks

• Dlhodobé zvýšenie úrodnosti pôdy

• Lepšie hospodárenie s vodou a s živinami

• Eliminácia erózie a degradácie pôdy

• Stimulácia koreňovej sústavy a lepšia ujateľnosť výpestkov 

• Zníženie spotreby minerálnych hnojív a optimalizácia pH pôdy

• Podpora pôdneho života a zdravotného stavu porastov

• Eliminácia prieniku škodlivín z pôdy do plodov

Takmer všetky ovocné plodiny vyžadujú dostatočne priepustné a biologicky aktívne pôdy, najlepšie s vysokým
obsahom humusu. Preto už pri zakladaní ovocných sadov treba klásť veľký dôraz na výber vhodného stanovišťa
a aj v priebehu výsadby udržovať pôdu vo vyhovujúcom stave. Na tento účel možno využiť humínové kyseliny,
ktoré sú súčasťou tzv. humusových látok.

HUMACAgro zlepšuje štruktúru pôdy jej prevzdušnenosť,
vodozádržnosť, odolnosť voči erózii, udržuje optimálne pH pôdy
a navyše vďaka stimulácii koreňového systému, zvýšeniu
kapacity pôdneho sorpčného komplexu a celkovému oživeniu
pôdy významným spôsobom zefektívňuje výživu.
Nezanedbateľným prínosom produktu HUMACAgro je jeho
schopnosť významnou mierou znižovať prienik škodlivín z pôdy do
rastlín resp. do plodov. Netreba zabúdať, že zdrojom rizikových
prvkov môžu byť aj niektoré minerálne hnojivá a pesticídy, ktoré
sa nezriedka aplikujú v relatívne vysokých dávkach pri zásobnom
hnojení (napr. fosforečné hnojivá) ako aj neskôr počas trvania
výsadby (pesticídy).

HUMACAgro je možné aplikovať na pôdu k všetkým druhom ovocných plodín s výnimkou tých, ktoré vyžadujú 
veľmi kyslé pôdy, ako sú napr. čučoriedky a brusnice. HUMAC®Agro odporúčame aplikovať už pri 
predvýsadbovej príprave pôdy, pričom dávku a spôsob aplikácie treba prispôsobiť konkrétnej lokalite, prípadne 
odborne konzultovať s našimi zástupcami v oblasti odborného poradenstva. Základné dávkovanie produktu po 
založení plantáže je  350 - 500 kg/ha, v opodstatnených prípadoch aj viac a závisí od viacerých faktorov, 
predovšetkým od bonity pôdy a spôsobu obhospodarovania (zatrávnenie, čierny úhor, ozelenenie medziradí). 
Vyššie dávky odporúčame aplikovať na pôdy s nižšou úrodnosťou a na pôdy s vyššou mierou mineralizácie 
organickej hmoty (ľahké piesčité a prevzdušnené pôdy, častejšia mechanická kultivácia medziradia, intenzívna 
výživa minerálnymi hnojivami,  čierny úhor a pod.). Okrem plošnej aplikácie možno produkt aplikovať pri výsadbe 
a aj neskôr po výsadbe k jednotlivým drevinám a krom v dávke 0,1-0,4 kg/ks, pri určení konkrétnej dávky treba 
prihliadať okrem vyššie uvedených skutočností aj na veľkosť, vek a kondíciu konkrétnej dreviny resp. porastu.
Pri aplikácii počas výsadby odporúčame produkt rovnomerne zmiešať so zeminou.   

Humínové kyseliny potrebujú určitý čas, aby vytvorili s minerálnou častou pôdy tzv. organominerálne komplexy, 
vďaka ktorým sa môže naplno prejaviť ich pozitívne pôsobenie na pôdu a ovocné plodiny. Z tohto dôvodu 
odporúčame aplikovať HUMACAgro v už založených výsadbách v tzv. mimovegetačnom období od jesene do 
skorej jari, nie je však vylúčená ani aplikácia kedykoľvek v priebehu roka. Pri plošnej aplikácii odporúčame plytké 
zapracovanie do vrchnej vrstvy pôdy cca do hĺbky 10 cm. Možná je však aj aplikácia na povrch pôdy bez 
zapracovania.  V prípade, ak bol HUMAC®Agro použitý v dostatočnej dávke, odporúčame znížiť dávky všetkých 
minerálnych hnojív a predovšetkým dusíkatých cca o 30-50% v porovnaní s dávkami vypočítanými na základe 
bilančných metód na danej parcele počas 3-4 rokov od aplikácie produktu.

Použitie v ovocných sadoch

Prírodný stimulátor úrodnosti pôdy s vysokým obsahom humínových kyselín
Humínové kyseliny – bioaktívna a najvýznamnejšia zložka humusových látok v pôde
Obsahuje všetky makro, mikro a stopové prvky a aminokyseliny prírodného pôvodu


