
Alkalmazása díszkertekben és parkokban
• Hosszú távon javítja a talaj minőségét és termőképeségét
• Stimulálja a gyökérzetet és elősegíti a facsemeték eredését 
• Élénkebb színek és vitalitás
• Jobb víz- és tápanyag-gazdálkodás 
• Meggátolja a talaj erózióját és

A különböző kertépítészeti, tájrendezési vagy zöldterület-rendezési projekteknél az adott területen lévő talaj nem
feltétlenül rendelkezik ideális paraméterekkel. Az ilyen projektek keretében telepíthető növényeknél – azok
költségvonzatára való tekintettel – a talaj minősége egyáltalán nem elhanyagolható körülmény. A HUMAC®Agro
termék alkalmazásával jelentős mértékben javítható a talaj minősége és termékenysége, de számolhatunk a
talajszerkezet javulásával is, ami a elsősorban a talaj porózusságának és a víztartó képességének javulásában
nyilvánul meg. A talaj jobb víz- és tápanyag-gazdálkodása minden bizonnyal hasznos tulajdonság a korlátozott
öntözési és trágyázási lehetőségekkel rendelkező helyeken. A termék felhasználásának nem elhanyagolható
hozadéka a gyökerezés stimulálása, a csemeték jobb megeredése, valamint a talaj pH-értékének neutrális
szinten való tartása (pufferképesség növelése). A talajkörnyezet harmonizálása és a tápanyagfelvétel (nitrogén,
magnézium, vas) elősegítése nagyobb hatékonyságú fotoszintézist, ezáltal pedig élénkebb színeket és vitalitást
biztosít a növények számára.

Adagolás terítéses alkalmazás esetén: 2-3 kg/100 m²
Az egyes fákra/bokrokra alkalmazandó mennyiség a kiültetéskor/kiültetés után: 0,1-0,4 kg/db
A gyenge minőségű talajok feljavítására szolgáló adag: 10-30 kg/100 m²

A HUMAC®Agro termék 2-3 kg/100m²-es adagolással gyakorlatilag bármelyik általánosan termesztett
dísznövényre, fára vagy cserjére alkalmazható. A jelentősebb mértékű talajjavítást igénylő területeken 10-30
kg/100m²-es, ún. talajhelyreállító adagolás ajánlott. Kivételt képeznek azok a területek, ahová a neutrálistól
jelentősen eltérő pH-értékű talajt igénylő növények telepítését tervezik (rododendron, azálea, hanga, egyes
tűlevelűek stb.). A nagyobb adagokban való alkalmazás előtt ezért ajánlott tájékozódni, ill. konzultálni az adott
növényfajta talajkémhatással szembeni igényeiről. A HUMAC®Agro a kiültetés során közvetlenül az előkészített
gödrökbe alkalmazható. Ilyenkor az adagolást a talaj minősége és a kiültetendő növény – fa vagy cserje –
mérete határozza meg. Az alkalmazás során a terméket javasolt egyenletesen a talajhoz keverni. A HUMAC®Agro
alkalmazható már telepített ültetvényekre is, ilyenkor ajánlott azt a talaj felső rétegébe, kb. 10 cm-es mélységig
belefogatni, de közvetlenül a talajfelszínre, bedolgozás nélkül is alkalmazható.

Ajánlott alkalmazás és adagolás
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Magas huminsavtartalmú, természetes talajtermőképesség-javító
Huminsavak – a talajban lévő humuszanyagok legfontosabb, bioaktív összetevői
A termék az összes természetes aminosavat, makro-, mikro- és nyomelemet tartalmazza.


