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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 zelenine a zemiakoch

Výsledky pokusov
Chemická analýza mrkvy po aplikácii HUMACAgro, Royal Lubycza Farm, Wojwodstwo Lubelskie, PL
Regional Institute of Chemistry & Agronomy in Lublin, PL

parameter kontrola HUMACAgro jednotka rozdiel

sušina 8,71 10,44 % 19,86%

vláknina 3,87 4,25 % 9,81%

sacharidy 3,36 4,15 % 23,51%

dusičnany NO3 184,51 67,23 mg / kg -63,56%

Vitamin A 29,17 36,12 g/100g 23,83%

-karotén 2,93 3,62 mg/100g 23,54%

Chemická analýza zemiakov po aplikácii HUMACAgro, Farma Rozhanovce-Milan Tóth SHR, SR
Štátny potravinový a veterinárny ústav v Košiciach, Skúšobné laboratórium VEHYDIS

parameter kontrola HUMACAgro jednotka rozdiel

Sacharóza 0,48 0,49 g / 100 g +2,08 %

Kadmium 0,022 0,011 mg / kg -50%

Olovo 0,019 0,016 mg / kg -15,79%

Arzén <0,002 <0,002 mg / kg -

Zinok 1,480 1,930 mg / kg +30,40%

Horčík 141,7 160,7 mg / kg +13,41%

Železo 7,670 3,870 mg / kg - 49,54%

Škrob 8,07 9,09 g / 100 g +12,64%

• Dlhodobé zvýšenie úrodnosti pôdy
• Eliminácia erózie a degradácie pôdy
• Lepšie hospodárenie s vodou a s živinami
• Eliminácia prieniku škodlivín z pôdy do rastlín

• Zníženie spotreby minerálnych hnojív 
a optimalizácia pH pôdy

• Podpora koreňovej sústavy, pôdneho života 
a zdravotného stavu porastov

Veľké množstvo rastlinných druhov patriacich medzi zeleniny radíme k rastlinám
veľmi náročným na výživu a ich rentabilná výroba je možná iba na úrodných pôdach
s adekvátnym obsahom humusu. Pestovanie zeleniny je zvyčajne spojené
s intenzívnym spracovaním pôdy a častokrát aj s obmedzeným množstvom
pozberových zvyškov zostávajúcich v pôde, preto kladie mimoriadne vysoké nároky
na hnojenie organickými hnojivami.
HUMACAgro svojim zložením obohacuje pôdu o organické látky v stabilnej forme,
ktoré tvoria súčasť tzv. humusových látok. Zlepšuje štruktúru pôdy, hospodárenie
s vodou a optimalizuje pH. Stimuluje rozvoj koreňovej sústavy a prospešných
mikroorganizmov v pôde, ale čo je najpodstatnejšie, zvyšuje využiteľnosť a
prijateľnosť živín z pôdy, s čím súvisí zvýšenie úrody a jej kvality. Pričom pod
kvalitou produkcie máme na mysli nutričnú hodnotu a aj výrazne nižší obsah
škodlivín (ťažké kovy, rezíduá pesticídov a iné) v konzumnej časti jednotlivých
zeleninových druhov.
Táto skutočnosť má mimoriadny význam zvlášť, ak si uvedomíme, že pri intenzívnom
pestovaní zeleniny sa používa relatívne veľké množstvo prípravkov na ochranu
rastlín, minerálnych hnojív a súčasne je vyvíjaný stále väčší tlak na jej zdravotnú
nezávadnosť. Aplikácia HUMACAgro má svoje opodstatnenie aj pri ekologickom
pestovaní resp. v integrovanej produkcii zeleniny a zemiakov.



Odporúčania pre aplikáciu a dávkovanie

Vyhodnotenie aplikácie HUMACAgro na ekologickej plantáži , Wojwodstwo Podkarpacke, PL, 
Zemiaky odroda SATINA

kontrola  HUMACAgro

Vyfarbenie listov Svetlozelené s viditeľnými prejavmi 

charakterizujúcimi nedostatok živín 

Tmavozelené s chýbajúcim prejavmi charakterizujúcimi 

nedostatok živín   

Výška rastlín Rastliny nízkej a strednej veľkosti  Rastliny vysoké a veľmi vysoké  

Výskyt chorôb Na  listoch viditeľné symptómy chorôb       Chýbajúce viditeľné prejavy listových chorôb

Veľkosť hľúz Hľuzy  málo vyrovnané, veľký podiel malých 

a stredných hľúz

Hľuzy vyrovnané, veľký podiel hľúz veľkých a veľmi 

veľkých

Príznaky chorôb na 

hľuzách

Na niektorých hľuzách sú viditeľné symptómy vo 

forme zrohovatenej šupky   

Chýbajúce prejavy chorôb hľúz  

Výnos 15,6 ton 17,94 ton, čo je o 15 % viac ako na kontrole

Porovnanie výnosov po aplikácii HUMACAgro na 

ekologickej plantáži, Wojwodstwo Podkarpacke, PL,

odroda HUMACAgro kontrola navýšenie úrody

RED LADY 16,45 t/ha 14,95 t/ha 10%

SATINA
17,94 t/ha 15,60 t/ha 15%

Vyhodnotenie aplikácie HUMACAgro na ekologickej plantáži, Wojwodstwo Podkarpacke, PL, 
Zemiaky odroda RED LADY

kontrola  HUMACAgro

Vyfarbenie listov Svetlozelené  Tmavozelené

Výška rastlín Rastliny strednej veľkosti Rastliny vysoké – veľmi vysoké

Výskyt chorôb Viditeľné symptómy chorôb na listoch  Chýbajúce viditeľné symptómy listových chorôb

Veľkosť hľúz Prevaha hľúz strednej veľkosti, evidentný výskyt 

buliev malej veľkosti 

Hľuzy vyrovnané, výrazný výskyt hľúz veľkých a veľmi 

veľkých, nízky podiel malých hľúz

Príznaky chorôb na 

hľuzách

Na niektorých hľuzách boli evidentné symptómy 

chorôb  

Chýbali príznaky chorôb na hľuzách  

Výnos 14,95 tony 16,45 ton, čo je o 10 % viac ako na kontrole 

Dávka pri plošnej aplikácii :
• Hlúbová, plodová, listová zelenina a strukoviny 350-500 kg/ha
• Koreňová zelenina, zemiaky a cvikla 300-400 kg/ha

Základné dávkovanie produktu je  300 - 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 časťou pôdy tzv. organominerálne komplexy, vďaka ktorým sa 
môže naplno prejaviť ich pozitívne pôsobenie na pôdu a rastliny. 
HUMAC®Agro je pri zelenine a zemiakoch najúčelnejšie aplikovať v dostatočnom časovom predstihu pred 
výsevom prípadne pred výsadbou. Odporúčame plytké zapracovanie do vrchnej vrstvy pôdy cca do hĺbky 10 
cm. 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. 
Výhodou produktu HUMAC®Agro v porovnaní s inými organickými hnojivami, ako je napr. maštaľný hnoj, je 
skutočnosť, že je ho možné aplikovať aj k plodinám, na ktoré sa bežne neodporúča aplikácia organických hnojív, 
ako je napríklad koreňová a listová zelenina. 

Opodstatnenosť aplikácie produktu HUMAC®Agro v systéme ekologického poľnohospodárstva 
potvrdzujú výsledky pokusov pri pestovaní zemiakov. V pokuse s produktom HUMAC®Agro sa 
zaznamenala lepšia vitalita a zdravotný stav porastov a došlo i k navýšeniu úrody


