
Odporúčania pre aplikáciu a dávkovanie
Plošná aplikácia: 200 -500 kg/ha

Pokus s produktom HUMAC® Agro v kukurici (dávka 700kg / ha) v porovnaní 
s neošetrenou kontrolou. Test uskutočnil NPPC Výskumný ústav agroekológie
v Michalovciach. 

Parameter Humac®Agro Kontrola Rozdiel % rozdiel

Podiel koreňového syst. voči rastline v % 15,82 10 5,82 58%
Výška rastliny v cm 290 250 40 16%
Hmotnosť rastliny v kg 1319,5 862,5 457 53%
Počet listov v ks 13 11 2 18%
Úroda zelenej hmoty pri sušine 86% (t/ha) 46,201 30,729 15,472 50%

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

Použitie v poľných plodinách

• Dlhodobé zvýšenie úrodnosti pôdy 
• Lepšie hospodárenie s vodou a s živinami
• Eliminácia erózie a degradácie pôdy

• Zníženie spotreby minerálnych hnojív 
a optimalizácia pH pôdy

• Riešenie pre oblasti s obmedzeným použitím 
dusíkatých hnojív

V dlhodobom horizonte by bolo potrebné 
v poľnohospodárstve uvažovať o zavádzaní takých 
postupov, ktoré by zabezpečili dostatočnú rentabilitu 
výroby a súčasne zabránili degradácii pôdy. Aplikácia 
produktu HUMACAgro môže byť popri iných vhodných 
postupoch presne takýmto riešením. Aplikáciou 
humínových kyselín do pôdy sa zvýši nielen jej úrodnosť, 
ale dôjde aj stimulácii koreňového systému pestovaných 
rastlín a podpore prospešných mikroorganizmov, čo 
spolu so zvýšenou kapacitou pôdneho sorpčného 
komplexu vedie k výraznému zefektívneniu výživy 
rastlín. Podstatou tohto javu je na jednej strane 
zníženie strát živín (vyplavovanie, volatilizácia
a zneprístupňovanie) a na druhej strane ich lepší 
príjem bohatším koreňovým systémom 
a sprístupňovanie pre rastliny inak  neprístupných živín 
aj vďaka oživeniu pôdneho profilu.
Aplikáciou produktu HUMACAgro dochádza 
k zlepšeniu štruktúry pôdy, s čím priamo súvisí lepší

vodný a vzdušný režim pôdy a zvýšená odolnosť voči 
erózii. Humínové kyseliny ako súčasť pôdneho 
humusu plnia v pôde dôležitú úlohu aj z pohľadu 
imobilizácie a degradácie rôznych škodlivín v pôde
(rezíduá pesticídov, ťažké kovy, PCB, dioxíny a iné), 
ktoré sa v nej nachádzajú v súvislosti 
s poľnohospodárskou činnosťou, priemyslom 
a dopravou. Vo výraznej miere zabraňujú ich prieniku 
do rastlín, ale dôležité sú aj z hľadiska zamedzenia 
prieniku škodlivín  a dusičnanov z poľnohospodárskej 
výroby do podzemných vôd. Aplikácia produktu 
HUMACAgro preto určite nájde svoje využitie aj
v zraniteľných oblastiach a v oblastiach zvýšenej 
ochrany vodných zdrojov. Ak uvážime, že pestovanie 
poľných plodín sa realizuje na relatívne veľkej časti 
územia našej krajiny, tak má aplikácia humínových
kyselín aj dôležitý celospoločenský význam.

HUMAC®Agro je možné aplikovať na všetky bežne pestované poľné plodiny. Základné dávkovanie produktu je  
200 - 500 kg/ha v opodstatnených prípadoch aj viac a závisí od viacerých faktorov, predovšetkým od bonity pôdy 
a intenzity výroby, resp. 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 najúčelnejšie aplikovať v dostatočnom časovom predstihu pred 
výsevom prípadne pred výsadbou. Odporúčame plytké zapracovanie do vrchnej vrstvy pôdy do hĺbky cca 10 
cm. Aplikácia je však možná aj kedykoľvek počas vegetácie a v nevyhnutnom prípade aj bez zapravenia. 
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.

Výsledky pokusov


