
Vzhľadom na to, že rastliny prijímajú prevažnú časť živín koreňmi vo forme rozpustných solí,

sa v rámci výživy rastlín v praxi uvažuje hlavne o tom, ako rastlinám tieto živiny v dostatočnom

množstve a v správnom čase zabezpečiť vo forme hnojív. Pri výpočte dávok živín sa postupuje na

základe bilančných metód s ohľadom na aktuálny stav živín v pôde a hodnoty pH. Väčšia časť živín

sa u nás aplikuje už tradične vo forme minerálnych hnojív, čo súvisí s ich nižšou nákupnou cenou

a jednoduchšou aplikáciou v porovnaní s organickými hnojivami, ktorých je na druhej strane v

praxi aj reálny nedostatok. Je pritom všeobecne akceptovaným faktom, že využiteľnosť živín z

minerálnych hnojív sa reálne pohybuje v závislosti od druhu živiny a pôdnoklimatických

podmienok na úrovni cca 30 - 80 %. Značná časť pestovateľov sa snaží korigovať tento stav

napríklad listovou výživou. Možno sa pritom tak trocha pozabúda na skutočnosť, že využiteľnosť

minerálnych hnojív zvyšuje okrem iného aj množstvo a kvalita organických látok v pôde.

Aktuálna štruktúra nášho poľnohospodárstva z pohľadu organických látok v pôde

Len letmý pohľad na aktuálnu štruktúru nášho poľnohospodárstva, charakterizovanú

nízkym stavom hospodárskych zvierat, využívaním biomasy na energetické účely (bioplynové

stanice, zhodnocovanie vedľajších produktov ako sú slama obilnín, olejnín a kukuričného kôrovia)

a len pozvoľna narastajúcimi plochami osiatymi rastlinami na zelené hnojenie, dáva tušiť, ako

sme na tom v rámci našej krajiny s bilanciou organických látok v pôde.

Rozhodujúcu úlohu v tomto smere zohráva

stabilizovanie živín humusovými látkami, ktoré zvyšujú

kapacitu pôdneho sorpčného komplexu, pričom zlepšujú

štruktúrny stav pôdy a optimalizujú aj pôdne pH.

Nezanedbateľný je tiež fakt, že humusové látky dokážu

hormonálne stimulovať rast koreňového systému rastlín,

súčasne pritom vytvárajú vhodné podmienky pre pôdnu

biotu, vrátane z pohľadu rastlín veľmi prospešných

mikroorganizmov. O tom, či sa bude obsah humusových

látok v pôde zvyšovať, alebo naopak znižovať, rozhoduje

bilancia organických látok v dlhodobom horizonte. Výsledok bilancie je ovplyvňovaný na jednej
strane množstvom organických látok vstupujúcich do pôdy (pozberové zvyšky, vrátane koreňov
pestovaných rastlín, fytomasa rastlín určených na zelené hnojenie a organické hnojivá) a na
druhej strane intenzitou mineralizácie, ktorá je výrazne ovplyvnená aj pôdnoklimatickými
danosťami konkrétneho stanovišťa.
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Časový vývoj stavu hospodárskych zvierat v tis.ks (zdroj Štatistický úrad SR)

Druh zvierat 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2019

Hovädzí dobytok spolu 1 563 929 646 528 467 458 432

Ošípané spolu 2 521 2 076 1 488 1 108 687 633 589

Ovce spolu 600 428 348 320 394 381 321

Hydina spolu 16 478 13 382 13 580 14 084 12 992 12 836 13 132



Hustota dobytčích jednotiek (DJ/ha) na poľnohospodárskej pôde v európskych krajinách v roku 2013                             

(zdroj Eurostat statistical books, 2016)

Krajina DJ/ha Krajina DJ/ha Krajina DJ/ha

1. Holandsko 3,57 11. Rakúsko 0,89 20. Fínsko 0,51

2. Malta 3,20 12. Francúzsko 0,79 21. Česká republika 0,50

3. Belgicko 2,74 13. Veľká Británia 0,78 22. Maďarsko 0,49

4. Cyprus 1,60 14. Taliansko 0,77 23. Grécko 0,44

5. Dánsko 1,58 EÚ-28 0,75 24. Rumunsko 0,38

6. Luxembursko 1,26 15. Poľsko 0,64 25. Slovensko 0,34

7. Nórsko 1,26 16. Španielsko 0,62 26. Estónsko 0,32

8. Írsko 1,20 17. Švédsko 0,57 27. Litva 0,29

9. Nemecko 1,10 18. Portugalsko 0,56 28. Lotyšsko 0,26

10. Slovinsko 1,00 19. Chorvátsko 0,55 29. Bulharsko 0,22

Nuž tak, že ako jedna zo zložiek humusových látok, významným spôsobom zvyšujú

kapacitu pôdneho sorpčného komplexu (pozn. pre porovnanie: sorpčná schopnosť HK je na

úrovni 4850-8700 mmol/kg, kým minerálny podiel pôdy sa vyznačuje sorpčnou schopnosťou na

úrovni od cca 10 mmol/kg u sekvioxidov po 1000 mmol/kg u montmorillonitu, resp. 1500

mmol/kg u vermikulitu), vďaka čomu sa do značnej miery znižujú straty minerálnych živín,

resp. zvyšuje sa efektivita hnojenia.

Ako však s týmto všetkým súvisia humínové kyseliny (HK)? 

Táto vlastnosť HK by mohla nájsť širšie uplatnenie

napríklad na rozsiahlych plochách kvalitnej

poľnohospodárskej pôdy v zraniteľných oblastiach,

v ochranných pásmach vodných zdrojov

a chránených vodohospodárskych oblastiach, kde

platia legislatívne obmedzenia v súvislosti

s aplikáciou dusíkatých hnojív.

Pridávanie HK do podstielky pri chove hospodárskych

zvierat, ako aj neskôr pri výrobe, resp. skladovaní

organických hnojív, tiež významnou mierou

zabraňuje stratám dusíka vo forme NH₄⁺ .

V dôsledku sorpcie NH₄⁺ na pôdny sorpčný

komplex, ako aj humínovými kyselinami

spôsobenej inhibície nitrifikácie, sú značne

obmedzené straty dusíka volatilizáciou (výparom do

atmosféry) a vyplavením do hlbších častí pôdneho

profilu a v horšom prípade až do podzemných vôd.

Humínové kyseliny znižujú straty dusíka 

do atmosféry či podzemných vôd



Okrem dusíka majú HK v súvislosti s pôdnym sorpčným komplexom významnú úlohu aj

pri výmennej sorpcii ďalších, z pohľadu výživy rastlín dôležitých katiónov K⁺,Ca²⁺,Mg²⁺ a čiastočne

aj aniónov PO₄³⁻,SO₄²⁻. Pri vyplavovacích pokusoch bolo zistené, že aplikáciou HK boli pre

potreby rastlín sprístupnené živiny inak pevne viazané v pôde a súčasne tieto živiny

nepodliehali vyplaveniu. Tento jav je dôležitý pri výžive fosforom a viacerými

mikroelementami a vysvetľuje sa chelátotvornou schopnosťou HK.

Na základe vyššie uvedených vlastností
HK, výsledkov pokusov uskutočnených viacerými
renomovanými inštitúciami a zo skúseností
pestovateľov u nás aj v zahraničí, odporúčame
aplikovať HUMAC®Agro s vysokým obsahom
aktivovaných HK v dávke 200-500 kg/ha raz za 3-4
roky, pričom súčasne odporúčame znížiť dávku
všetkých minerálnych hnojív a predovšetkým
dusíkatých počas celého tohto obdobia prípadovo
až o 30-50% v porovnaní s bežne používaným
množstvom vypočítaným na základe bilančných
metód.

Odporúčania pre aplikáciu

Vo všeobecnosti odporúčame aplikovať vyššie dávky HUMAC®Agro na parcely s nižšou bonitou

pôdy resp. nižšou prirodzenou úrodnosťou pôdy. A podobne vyššie dávky odporúčame aplikovať

aj na pôdy intenzívne obhospodarované, kde je vyššia miera mineralizácie, ako aj na pôdy s

dlhodobou negatívnou bilanciou organickej hmoty.

HUMAC®Agro priaznivo ovplyvňuje efektivitu hnojenia a celkovú úrodnosť pôdy. Aj popri jeho

aplikácii je však nevyhnutné dodržiavať všeobecne platné zásady pre udržateľné

poľnohospodárstvo, ako ich poznáme na momentálnej úrovni poznania.

Ďalšie vlastnosti humínových kyselín

Ďalším dôležitým aspektom z pohľadu výživy

rastlín je fakt, že vďaka už vyššie spomenutým

vlastnostiam HK dochádza po ich aplikácii resp.

pri ich dostatočnom množstve v pôde

k stimulácii rastu koreňového systému rastlín,

ako aj k podporeniu pôdneho života, čo

v konečnom dôsledku pozitívne ovplyvňuje

príjem živín vrátane ich sprístupňovania.

V poľnohospodárstve nie je aplikácia humínových kyselín ničím novým, keďže ich obsahujú aj
mnohé organické hnojivá, ako sú napr. maštalný hnoj, rôzne druhy kompostov a rašelina.
Humínové kyseliny sa okrem toho bežne tvoria v pôde v procese transformácie pôdnej organickej
hmoty. Ako sme však uviedli vyššie, problém nastáva ak v pôde dlhodobo pretrváva negatívna
bilancia organických látok a namiesto tvorby dochádza k znižovaniu obsahu humusových látok,
vrátane HK.


