
Použitie v trávnikárstve

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

• Zvýšenie estetickej hodnoty a kvality trávnika 
• Stimulácia koreňovej sústavy a vyššia odolnosť voči mechanickému zaťažovaniu
• Lepšie hospodárenie s vodou a vyššia odolnosť voči suchu
• Lepšie hospodárenie so živinami a nižšie riziko popálenia porastu
• Zvýšený výkon fotosyntézy, sýtejšie sfarbenie
• Podpora odnožovania, vitálnejší porast a rýchlejšia regenerácia

Základná dávka na trávniky: 200-500 kg/ha

HUMAC®Agro odporúčame aplikovať už pri príprave pôdy pred založením trávnika. V trávnikových škôlkach,
kde dochádza opakovane k odnosu časti ornice pri výrobe trávnikových kobercov, je aplikácia humínových kyselín
ešte dôležitejšia. Dávku a spôsob aplikácie treba prispôsobiť kvalitatívnym vlastnostiam pôdy na konkrétnom
pozemku, prípadne konzultovať s našimi zástupcami v oblasti odborného poradenstva. Základné dávkovanie
produktu na už založené trávniky je 200 - 500 kg/ha, v prípade nevyhovujúcich kvalitatívnych vlastností pôdy aj
viac. Humínové kyseliny potrebujú určitý čas, aby vytvorili s minerálnou časťou pôdy tzn. organominerálne
komplexy, vďaka ktorým sa môže naplno prejaviť ich pozitívne pôsobenie na pôdu a trávny porast. Z tohto
dôvodu odporúčame aplikovať HUMACAgro prednostne v tzn. mimovegetačnom období od jesene do skorej
jari, ale možná je aj aplikácia kedykoľvek v priebehu sezóny. Pri zakladaní trávnika odporúčame produkt plytko
zapracovať do vrchnej vrstvy pôdy cca do hĺbky 5 - 10 cm, pri už založených trávnikoch aplikujte produkt
jednoducho na povrch trávnika bez zapracovania. V prípade, že bol HUMAC®Agro použitý v dostatočnej dávke,
odporúčame znížiť dávky všetkých minerálnych hnojív a predovšetkým dusíkatých cca o 30-50% v porovnaní s
obvyklými dávkami na danej ploche počas 3 - 4 rokov od aplikácie produktu.

Odporúčania pre aplikáciu a dávkovanie

Aplikáciou produktu HUMAC®Agro sa výrazne stimuluje rozvoj koreňovej sústavy, čo má rozhodujúci význam 
v únosnosti mačiny, resp. v odolnosti voči mechanickému zaťažovaniu trávnika. Zlepšenie štruktúry pôdy 
zvyšuje pórovitosť a pozitívne vplýva na rýchlejšie vsakovanie vody do pôdy, ako aj na zvýšenie jej retenčnej 
kapacity (schopnosť pôdy udržať vo svojom profile viac vody pre potreby porastu), čo spolu s lepšie vyvinutou 
koreňovou sústavou výrazne zvyšuje odolnosť porastu voči suchu. S dobrým štruktúrnym stavom pôdy a jej 
oživením po aplikácii produktu úzko súvisí aj optimalizácia transformácie, resp. rozkladu organickej hmoty (zbytky 
po kosení), ktorá v opačnom prípade tvorí bariéru pre prenikanie vody, vzduchu a živín ku koreňom. Veľké 
množstvo rastlinných zbytkov okrem zníženej estetickej hodnoty trávnika vytvára aj podmienky vhodné pre rozvoj 
hubových chorôb. Vďaka vyššej kapacite pôdneho sorpčného komplexu, chelatotvorným vlastnostiam 
humínových kyselín, optimalizácii pH a už spomínanej stimulácii koreňového systému dochádza k lepšiemu 
využitiu, postupnému uvoľňovaniu ako aj sprístupňovaniu inak často krát pre trávnik ťažko prístupných živín 
z pôdy a z aplikovaných hnojív. Pri výrazne lepšej využiteľnosti živín odporúčame znížiť dávky aplikovaných hnojív 
a to predovšetkým dusíkatých, čo výrazne znižuje riziko popálenia porastu. Celkovou harmonizáciou pôdneho 
prostredia po aplikácii produktu HUMAC®Agro dochádza k zvýšeniu výkonu fotosyntézy, sýtejšiemu sfarbeniu 
porastu, lepšiemu odnožovaniu (zahustenie porastu), bujnejšiemu rastu a rýchlejšej regenerácii po kosení, 
alebo po poškodení.


