
Dávka na 1m2 Dávka na 10m2 Dávka na 100m2 (1ár) Dávka na 10.000m2 (1ha)

Štandartné základné dávkovanie ZÁHRADY ZÁHRADY ZÁHRADY FARMY -rozmetadlami

Pre domáce záhradky ( stimulácia rastu, viazanie toxínov) 200g-300g /m2 2kg - 3kg/ 10m2 20kg-30kg /100m2 200kg-300kg/ha

Pre veľkopestovateľov 300-500gr/m2 3-5kg/10m2 30-50kg/100m2 300-500 kg/ha 

Dávkovanie pre vybrané plodiny

Obiloviny, repka, kukurica 200-500gr/m2 2-5kg/10m2 20-50kg/100m2 300 – 500 kg/ha

Zelenina (listová, hlúbová, plodová), strukoviny 350-500gr/m2 3,5-5kg/10m2 35-50kg/100m2 350 – 500kg/ha

Ovocné plodiny (maliny, jahody, ríbezle) 350-500gr/m2 3,5-5kg/10m2 35-50kg/100m2 350 – 500 kg/ha

Zemiaky a koreňová zelenina 300-400gr/m2 3-4kg/10m2 30-40kg/100m2 300 – 400 kg/ha

Ostatné

Bylinky 250-300gr/m2 2,5-3kg/10m2 25-30kg/100m2 250 – 300 kg/ha

Trávnik 200g /m2 2 kg/ 10m2 20kg /100m2 200kg/ha

Okrasné rastliny a kríky 200-300gr/ks 2-3kg/ 10ks 20 – 30 kg/100ks 200 – 300 kg/1000ks

Stromy

Ovocné stromy - výsadba 200gr/1ks 2kg/10ks 20 kg/100 ks 200 kg/1000 ks

Ovocné stromy - mladé 300gr/1ks 3kg/10ks 30 kg/100 ks 300 kg/1000 ks

Ovocné stromy - rodiace 500gr/1ks 5kg/10ks 50 kg/100 ks 500 kg/1000 ks

Vinohrady 300-500gr/1ks 3-5kg/10ks 30 – 50 kg/100 ks 300 – 500 kg/1000 ks

Listnaté stromy a ihličnany ( malé, veľké, výsadba ) 200-300gr/1ks 2-3kg/10ks 20-30kg/100ks 200-300kg/1000ks

Oživenie pôdy bez ornice a jalových pôd

1-3kg/m2 10-30kg/10m2 100 – 300 kg/100m2 1-3 t/ha

Je potrebná základná dávka 1-3 t/ha s 

umelými hnojivami a semenami tráv 

opakovane behom 2-3 rokov.

Náhrada maštaľného hnoja

500g/m2 5 kg/ 10m2 50kg /100m2 500kg/ha

Príprava kompostu

Izbové rastliny

Prírodný stimulátor úrodnosti pôdy a bezkonkurenčný pôdny detoxikant s vysokým obsahom 62% AKTIVOVANÝCH humínových kyselín a pôdnym zlepšovačom 

uhlíkového typu. Jeho dodávkou do pôdy je možné dlhodobo zvyšovať úrodnosť pôdy tým, že významným spôsobom zlepšuje pôdnu štruktúru, zlepšuje 

podmienky pre rozvoj mikroorganizmov a zvyšuje sorpčnú a pufrovaciu kapacitu (PH) pôdy.

                Odporúčané dávkovanie výrobku HUMAC®Agro pre pôdu a rastliny

Základné dávkovanie produktu je v rozmedzí 

a závisí od bonity pôdy. Humínové látky 

potrebujú určitý čas, aby vytvoril humínové 

komplexy zabezpečujúce účinnú výživu 

rastlín. Aplikovať do pôdy sa môže celoročne, 

ale najvhodnejšie obdobie je od jesene do 

skorej jari. Produkt sa jednoducho zapracuje 

do horných vrstiev pôdy ideálne ku koreňom 

rastlín, alebo sa na pôdu posype. Opakované 

použitie sa odporúča po 3-4 rokoch. V 

prípade aplikácie na pôdu rozmetadlami je 

postačujúca dávka, ako je uvedená v odstavci 

dávkovania na 1ha.  

Výrobok HUMAC ® Agro pre pôdu, rastliny a životné prostredie je povolený v ekologickej poľnohospodárskej výrobe (číslo povolenia 0635).

Do kompostovanej hmoty postupne pridávame 3 - 5% prípravku 

Voľne nasypať ku rastlinkám tak, aby bola pokrytá celá plocha zeminy a zaliať vodou. Pri presádzaní zapracovať do substrátu, aby sa dostal 

prípravok ku koreňom. Nie je možné predávkovanie. 


