
Použitie v okrasnej a verejnej zeleni

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 kvality a úrodnosti pôdy
• Stimulácia koreňovej sústavy a lepšia ujateľnosť výpestkov 
• Sýtejšie sfarbenie a vitálnejší rast
• Lepšie hospodárenie s vodou a s živinami
• Eliminácia erózie a degradácie pôdy

Pri realizácii rôznych projektov záhradnej architektúry, krajinných úprav, či verejnej zelene nemá pôda na
zvolenej lokalite vždy úplne ideálne parametre. Vzhľadom na značné náklady spojené s výsadbami spomínaného
druhu nie je otázka kvality pôdy vôbec zanedbateľná. Aplikáciou produktu HUMACAgro je možné významne
zlepšiť jej kvalitu a úrodnosť, pričom možno počítať so zlepšením pôdnej štruktúry spojenej predovšetkým so
zvýšenou pórovitosťou a vodozádržnou funkciou pôdy. Lepšie hospodárenie s vodou a živinami príde určite vhod
na miestach s obmedzenými možnosťami závlahy a prihnojovania. Nezanedbateľnou výhodou použitia produktu
je stimulácia zakoreňovania, lepšia ujateľnosť výpestkov, ako aj schopnosť udržiavať pH pôdy v neutrálnej
oblasti (pôsobí ako pufer). Harmonizácia pôdneho prostredia a príjmu živín (dusík, horčík, železo) zabezpečuje
zvýšený výkon fotosyntézy, s čím súvisí sýtejšie sfarbenie a vitálnejší rast rastlín.

Dávka pri plošnej aplikácii: 2-3 kg/100 m²
Dávka k jednotlivým drevinám a krom pri/po výsadbe: 0,1-0,4 kg/ks
Dávka na vylepšenie málo kvalitných pôd: 10-30 kg/100 m²

HUMAC®Agro je možné aplikovať v dávkach 2-3 kg/100m² prakticky na všetky bežne pestované okrasné
rastliny, dreviny a kry. Pri stanovištiach, ktoré si vyžadujú výrazné vylepšenie kvalitatívnych vlastností pôdy,
odporúčame aplikovať tzv. melioračné dávky 10-30 kg/100m².Tieto však neodporúčame aplikovať na miesta,
kde sa plánuje výsadba rastlín resp. drevín, ktoré vyžadujú pre svoj rast pH pôdy výrazne odlišné od neutrálneho,
ako sú napríklad rododendróny, azalky, vresy, niektoré ihličnany a iné. Pred aplikáciou vyšších dávok preto
odporúčame bližšie sa informovať o nárokoch konkrétnej rastliny na pH pôdy prípadne situáciu odborne
konzultovať. Aplikácia produktu HUMAC®Agro je možná aj priamo počas výsadby do pripravených jám, kde treba
zvoliť dávku podľa kvality pôdy a veľkosti vysadzovanej rastliny, dreviny, prípadne kra. Pri aplikácii počas
výsadby odporúčame produkt rovnomerne zmiešať s pôdou. HUMACAgro je možné aplikovať aj na už založené
výsadby, odporúčame plytké zapravenie do pôdy približne do hĺbky 10 cm, ale je možné ho aplikovať aj na
povrch pôdy bez zapravenia.

Odporúčania pre aplikáciu a dávkovanie


