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Výsledky pokusov

Na jar  v roku 2018 sa realizoval pokus s našim produktom  HUMAC Agro na celkovej ploche 2,5 ha. Pred 
založením plantáže sa na parcele pestovali bežné poľné plodiny ako sú jačmeň, slnečnica a sója. Na kontrolu (časť 
porastu, na ktorý nebol aplikovaný HUMAC Agro ) boli vyčlenené dva riadky.
Postup pri zakladaní plantáže:
Celá výsadba sa realizovala tzv. frigo sadenicami 
Všetky sadenice boli ošetrené gélovým stimulátorom
Na celej ploche boli aplikované živiny vo forme NPKS 8:10:10:7 v dávke 500 kg/ha
Pred výsadbou sa realizovalo spracovanie pôdy vo forme orby a hlbokého kyprenia
HUMACAgro bol aplikovaný a zapracovaný vo vrchnej vrstve pôdy (10 cm) približne mesiac pred výsadbou 
v dávke 500kg/ha.
Výsledok pokusu:
Úroda plodov na variante ošetrenej produktom HUMACAgro bola vyššia až o 59 % v porovnaní s neošetrenou 
kontrolou. Plody boli o poznanie väčšie a mali o 12% vyššiu refraktometrickú sušinu. Sadenice na ošetrenej časti 
vykazovali veľmi dobrú ujateľnosť a zimovzdornosť, s čím súvisela len  minimálna potreba podsádzania. Listy 
sadeníc boli nápadne tmavšie sfarbené v porovnaní s kontrolou, čo si vysvetľujeme vyšším výkonom fotosyntézy. 
Porast ošetrený produktom HUMACAgro bol vitálnejší a bujnejší až natoľko, že štandardná medziriadková 
vzdialenosť 0,85m sa javila ako nepostačujúca. 

• Dlhodobé zvýšenie úrodnosti pôdy
• Lepšie hospodárenie s vodou a s živinami
• Stimulácia koreňovej sústavy, lepšia ujateľnosť

a zimovzdornosť
• Eliminácia prieniku škodlivín z pôdy do plodov
• Zníženie spotreby minerálnych hnojív a optimalizácia pH pôdy
• Podpora pôdneho života a zdravotného stavu porastov

Jahody, ako aj ostatné druhy drobného ovocia (ríbezle, maliny, černice atď.) disponujú len relatívne plytkou
koreňovou sústavou s obmedzenou schopnosťou príjmu živín a vody. Z tohto dôvodu kladú vysoké požiadavky
na kvalitu a úrodnosť pôdy. Ešte pred založením plantáže sa vo všeobecnosti považuje za účelné zásobiť pôdu
dostatočným množstvom živín a organických látok. Vzhľadom na aktuálny nedostatok kvalitných organických
hnojív odporúčame použiť produkt HUMACAgro.
HUMACAgro svojim zložením plnohodnotne nahrádza aplikáciu maštaľného hnoja. Zlepšuje štruktúru pôdy,
hospodárenie s vodou a optimalizuje pH (z tohto dôvodu neodporúčame aplikovať produkt na plodiny, ktoré
vyžadujú veľmi kyslé pôdy ako napr. čučoriedky a brusnice). Stimuluje rozvoj koreňovej sústavy a prospešných
mikroorganizmov, ale čo je najpodstatnejšie, zvyšuje využiteľnosť minerálnych hnojív, s čím súvisí zvýšenie
úrody a jej kvality. Pričom pod kvalitou produkcie máme na mysli aj výrazne nižší obsah škodlivín v plodoch
v porovnaní s porastami neošetrenými produktom HUMACAgro.
Táto dôležitá vlastnosť humínových kyselín súvisí s ich prirodzenou vlastnosťou zneprístupňovať škodliviny pre
rastliny (PCB, dioxíny, ťažké kovy, rezíduá pesticídov a iné). Všetky tieto skutočnosti máme overené viacerými
pokusmi vykonanými renomovanými inštitúciami, ako aj v prevádzkových podmienkach na konkrétnych
plantážach.

Výsledky pokusov realizované v spolupráci s NPPC-VÚA Michalovce
Jahodová plantáž firmy AGROMIX Sedliská s.r.o., (okr. Vranov nad Topľov, SR)

kontrola HUMAC Agro rozdiel

10.4 t / ha 16.5 t / ha +59%

Porovnanie refraktometrickej sušiny

parameter metóda kontrola HUMAC Agro rozdiel

Refraktometrická sušina STN 56 0246-10 7.60 % 8.50 % +12%

Porovnanie úrody

Použitie v jahodách a drobnom ovocí

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



Chemická analýza plodov po aplikácii HUMAC® Agro v porovnaní s kontrolou

Parameter Metóda Kontrola 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 -57,0%

Arzén SOP 19 0.016200 0.012100 mg / kg -25,3%

Jahodová plantáž  Stara Wies (Wojewodstwo Lubelskie, okres Leczna, PL)
Pokus sa realizoval na už rodiacej plantáži. Na plantáži sa pestovali dve odrody (SENGA SENGANA a HONEOYE). 
V pokuse sa porovnával variant, kde sa aplikoval  HUMACAgro s o 50% zníženou dávkou minerálnych hnojív 
s kontrolou, kde sa aplikovali hnojivá v plnej dávke. Minerálne hojivá boli aplikované v delenej dávke v dvoch 
termínoch.

Odroda HUMAC Kontrola Navýšenie úrody

Senga 

sengana 24,7 t/ha 22,5 t/ha 9,77%

Honeoye 22,1 t/ha 20,1 t/ha 9,95%

Variant č. 1:  HUMAC Agro 350kg/ha + 
viaczložkové hnojivo 400 kg/ha. 
Kontrola:  Viaczložkové hnojivo 800kg/ha
Výsledky:
Pri oboch odrodách došlo k navýšeniu úrody 
o cca 10% v porovnaní s kontrolou.

Vizuálne zhodnotenie:
Vo variante, kde bol použitý produkt HUMACAgro,
boli rastliny celkovo vitálnejšie. V porovnaní
s kontrolou mali lepšie vyvinutý koreňový systém,
nasadili viac kvetov, a aj plody boli väčšie a
kvalitnejšie. Rozdiely vo vitalite boli badateľné aj pri
tvorbe poplazov a následne aj u ich ujateľnosti.
Porast ošetrený produktom HUMAC Agro lepšie
odolával nízkym teplotám, suchu a hubovým
chorobám, vďaka čomu sa mohla vynechať jedna
aplikácia prípravku proti hubovým chorobám.
Na základe týchto výsledkov pokusov možno teda
konštatovať, že HUMACAgro znižuje náklady (na
hnojivá, postreky, prácu) a prispieva k navýšeniu
úrody a kvality produkcie. Okrem toho dochádza
k zvýšeniu úrodnosti pôdy a eliminácii jej degradácie.

Odporúčania pre aplikáciu a dávkovanie

Dávka pri plošnej aplikácii: 350-500 kg/ha

Základné dávkovanie produktu na jahody a ostatné drobné ovocie ( ríbezle, maliny, černice, ai.) okrem druhov
vyžadujúcich veľmi kyslé pôdy (čučoriedky, brusnice, atď) je 350-500 kg/ha v opodstatnených prípadoch aj viac
a závisí od viacerých faktorov, predovšetkým od bonity pôdy, spôsobu obhospodarovania a environmentálnej
záťaže.
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 rastliny. HUMAC®Agro je pri drobnom
ovocí najúčelnejšie aplikovať už pri predvýsadbovej príprave pôdy, ale vzhľadom na výsledky z praxe, je možné
a účelné ho aplikovať aj neskôr na už založený porast. Odporúčame plytké zapracovanie do vrchnej vrstvy pôdy
cca do hĺbky 10 cm. 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 počas celého trvania plantáže, resp. počas 3-4 rokov od aplikácie produktu.

V pokuse sa potvrdila schopnosť humínových kyselín viazať vo svojej štruktúre ťažké kovy a 
arzén, a tak vo významnej miere zamädzovať ich prieniku do pestovaných rastlín resp. plodov.

Porovnanie úrody


