
Normál konyhakerti adagolás 0,2-0,5kg/10m2 = 2-5kg/100m2

Cserepes növémnyek: 5l/10l/20l

5 literes: 10-30g

10 literes: 20-60gr

20 literes: 40-120gr

Leveles, fejes és termésükért termesztett zöldségek 0,35- 0,5kg/10m2 = 3,5-5kg/100m2

Gyökérzöldség és intenzív kultúrák (cékla, burgonya) 0,3- 0,4kg/10m2 = 3-4kg/100m2

Bogyós gyümölcsök (málna, földieper, ribizli) 0,35- 0,5kg/10m2 = 3,5-5kg/100m2

Gabona, kukorica 0,2-0,5kg/10m2 = 2-5kg/100m2

Gyümölcsösök és szőlőültetvények 2-5kg/10 db = 20-50kg/100 db 

Fűszer- és gyógynövények 0,25-0,3kg/10m2 = 2,5-3kg/100m2

Dísznövények, díszbokrok, lombhullató és tűlevelű fák
2-3 kg/10 db = 20-30 kg/100 db, kiültetéskor, 

gyökérzetre alkalmazva

Gyep 0,4kg/10m2 = 4kg/100m2

Komposztáláshoz
Fokozatosan adagolja a komposztálandó anyaghoz 

3-5%-os mennyiségben

Termőréteg nélküli, meddő talajok

A talaj termékennyé tételéhez 100-300 kg/100m2 

adagolásra van szükség műtrágyákkal és 

fűmagokkal kiegészítve, 2-3 éven keresztül.

Istállótrágya helyett 5kg/10m2 = 50kg/100m2

Szántóföldi normál adagolás a talaj humuszanyag-

tartalmának függvényében

200-500 kg/ha tavasszal vagy ősszel, a 

műtrágyákkal együtt vagy anélkül

Leveles zöldség (saláta, spenót), fejeszöldség (káposzta, 

kelkáposzta, karfiol, brokkoli), zöldségek (uborka, 

paradicsom, paprika, dinnye, tök), hüvelyesek

350-500 kg/ha = 0,35-0,5 kg/10 m2

Gyökérzöldség és intenzív kultúrák (cékla, sárgarépa, zeller, 

petrezselyem és burgonya)
300-400 kg/ha = 0,3-0,4 kg/10 m2

Gyümölcsös és szőlő – terítéses alkalmazás 350-500 kg/ha = 0,35-0,5 kg/10 m2

Gyümölcsfák és díszfák/díszcserjék, szőlős – különálló 

növényekre történő alkalmazás

10-40 kg/100 db növény, kiültetéskor, ill. 

kiültetés után a különálló növényekre 

alkalmazva

Szántóföldi növények (gabona, kukorica, repce, napraforgó, 

szója stb.)
200-500kg/ha

Fűszer- és gyógynövények 250-300 kg/ha = 0,25 - 0,30 kg / 10 m2

Dísznövények, díszbokrok 2-3 kg/100 m2

Lombhullató és tűlevelű fák
2-3 kg/10 db = 20-30 kg/100 db, kiültetéskor, 

gyökérzetre alkalmazva

Gyep 200-500kg/ha

Komposztáláshoz
Fokozatosan adagolja a komposztálandó 

anyaghoz 3-5%-os mennyiségben

Istállótrágya helyett
400 kg HUMAC®Agro készítmény 40 t 

istállótrágyának felel meg

Termőréteg nélküli, meddő talajok

A talaj termékennyé tételéhez hektáronként 1-3 

t normál adagolás műtrágyákkal és fűmagokkal 

kiegészítve, ismétlődően, 2-3 éven keresztül.

A HUMAC®Agro adagolása konyhakertben

A HUMAC®Agro adagolása – mező- és erdőgazdálkodás / dísznövény-kertészet



Természetes huminsavtartalom min. 62%

Szabad huminsavtartalom min. 50%

Huminsavak széntartalma akár 62%

Nátrium (Na) 15 705 mg/kg

Kálium (K) 1 186 mg/kg

Kalcium (Ca) 15 100 mg/kg

Cink (Zn) 64 mg/kg

Bór (B) 77 mg/kg

Vas (Fe) 16 805 mg/kg

Réz (Cu) 19 mg/kg

Szelén (Se) 1,67 mg/kg

A természetben előforduló valamennyi makro-, 

mikro- és nyomelemet tartalmazza kelát 

formában, természetes aminosavakhoz 

μg/kg-ban

Nedvesség max. 20%

pH-érték (1%-os vizes szuszpenzió) 6.5

Ásványi anyagok szárazanyagra számítva

Tulajdonságok

A HUMAC®Agro paraméterei


