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

ZDROJ: Ústav vinohradníctva a vinárstva, ZF MENDELU v Lednici, pokus realizovaný v roku 2020

Výsledky aplikácie HUMAC®Agro na viniči

Použitie vo vinohradoch

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

• Dlhodobé zvýšenie úrodnosti pôdy
• Lepšie hospodárenie s vodou a s živinami 
• Zníženie spotreby minerálnych hnojív

• Podpora pôdneho života a zdravotného stavu porastov
• Eliminácia erózie a degradácie pôdy
• Podpora koreňovej sústavy a zvýraznenie „terrior“

V súvislosti s pestovaním hrozna a výrobou vína sa dostáva čoraz častejšie
do popredia pojem „terrior“ charakterizovaný vzťahom odroda – pôda –
podnebie - systém ošetrovania. Jedným z najvýznamnejších faktorov,
ktorý môže pestovateľ aktívne ovplyvňovať, je pôda a jej úrodnosť.
Aplikácia produktu HUMACAgro vo vinohradoch stimuluje koreňový
systém viniča a hĺbku prekorenenia. Harmonizuje pôdne prostredie, čo
súvisí s podporou pôdneho života a so zvýšením úrodnosti pôdy.
Aplikáciou humínových kyselín sa docieli zefektívnenie výživy viniča
a zvýšenie kvality hrozna (vyššia cukornatosť, vyšší obsah
asimilovateľného dusíka). Rovnako tak dochádza k zvýšeniu odolnosti
voči biotockým (hubové patogény) a abiotickým faktorom prostredia
(vysoké teploty, sucho). Nezanedbateľným prínosom aplikácie produktu
HUMACAgro aj vzhľadom na to, že mnohé vinohrady sú situované na
pozemkoch s vyššou svahovitosťou, je zlepšenie pôdnej štruktúry
a zvýšenie odolnosti voči erózii.

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 vinohradu 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 krom v dávke 0,1-
0,4 kg/ks. Pri určovaní konkrétnej dávky treba prihliadať okrem vyššie uvedených skutočností aj na vek a
kondíciu 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 vinič. Z tohto dôvodu odporúčame
aplikovať HUMACAgro vo vinohradoch v tzv. mimovegetačnom období od jesene do skorej jari, ale nie je
vylúčená ani aplikácia kedykoľvek počas vegetácie. Ideálne je 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.
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