HUMAC® - Biológiailag aktivált huminsavak. www.humac.farm
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• Új távlatok a talajgondozásban és növénytermesztésben
• Hatékonyabb, pozitív környezeti hatású termesztési gyakorlat
• Magas huminsavtartalmú, természetes talajtermőképesség-javító

HUMINSAVAK A NÖVÉNYTERMESZTÉSBEN
A talajban található szerves anyagok mennyisége és minősége kétségkívül a talaj termőképességét
és a termesztés hatékonyságát alapvetően befolyásoló tényezők közé tartozik. A talaj szerves
anyagai között is kiemelt szerepük van a stabil szerkezetű vegyületeknek, az ún.
humuszanyagoknak – ezek közé tartoznak a huminsavak is. A huminsavak mezőgazdasági
alkalmazása nem újkeletű dolog, hiszen azok számos szerves trágyában – istállótrágya, különböző
típusú komposztok és tőzeg – megtalálhatóak.
A felsoroltakkal ellentétben a HUMAC®Agro koncentrált formában tartalmaz komplex szerkezetű, aktivált
huminsavakat. A termék alapanyaga a világ egyik legtisztább huminsav-forrásának számító Leonardit. A
feldolgozás során alkalmazott technológia nem károsítja a huminsavak eredeti szerkezetét és funkcióját.

A HUMAC®Agro legfontosabb hatásai
A talajszerkezet javítása
Mérgető fémek, PCB-k, dioxinok, peszticidek és egyéb méreganyagok megkötése
A talaj víztartó képességének növelése
Tápanyagok felhasználásának optimalizálása
A tépanyagveszteség jelentős mértékű korlátozása
A talaj PH értékének optimalizálása
A gyökérzet növekedésének ösztönzése
A fertőzött talajok helyreállítása
Az ásványi/műtrágya szükséglet akár 50%-al való csökkentése
A jótékony talaj-mikroorganizmusok számának növelése
A természetben előforduló valamennyi aminósavat, makro, mikro- és
nyomelemet tartalmazza.
A HUMAC®Agro
biogazdálkodás-ban való
használatra, biztonságos
élelmiszerek
előállításához engedélyezett termék.
Engedélyszám: 1867/2008-920
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MAGAS, AKTIVÁLT HUMINSAV TARTALMÚ,
TERMÉSZETES TALAJTERMŐKÉPESSÉG-JAVÍTÓ ÉS
TALAJMÉREGTELENÍTŐ
Hosszú távon javítja a talaj termőképeségét / Megakadályozza a káros anyagok növényekbe
való felszívódását / Javítja a talajszerkezetet / Javítja a talaj víz- és tápanyag-gazdálkodását /
Elősegíti a gyökérzet növekedését / Növeli a jótékony talaj-mikroorganizmusok számát / A
természetben előforduló valamennyi aminosavat, makro-, mikro- és nyomelemet tartalmazza
A HUMAC®Agro magas huminsav tartalmú, természetes talajtermőképesség-javító. Talajra való alkalmazása
hosszú távon javítja annak termőképességét.
• Jelentős mértékben javítja a talaj szerkezetét, növeli
porózusságát, javítja a víz- és levegőgazdálkodását.
• Megkönnyíti a víz talajba való szivárgását és a talaj
víztartását, ezáltal csökkenti a talajerózió kockázatát.
• Javítja a talaj tápanyaggazdálkodását, a talajkomplex
szorpciós kapacitásának növelésével és pH-értékének
optimalizálásával, de azáltal is, hogy elősegíti a
gyökérzet növekedését és a jótékony talajmikroorganizmusok szaporodását.
• Jelentős mértékben korlátozza a tápanyagok (pl.
nitrogén) talajból való kimosódását, ugyanakkor
elérhetővé teszi a növények számára annak felvételét.
• A természetben előforduló valamennyi aminosavat,
makro-, mikro- és nyomelemet tartalmazza, a növények
számára könnyen elérhető és hasznosítható formában.
• Magas szervesszén-tartalmával javítja a talaj, a trágyák
(fermentációs maradék, szeparátum, fugát stb.) és
egyéb szubsztrátok szén-nitrogén arányát.
• A HUMAC®Agro növeli a növények abiotikus hatásokkal
szembeni ellenállóképességét, pozitívan hat a
növények egészségi állapotára és higiéniai minőségére,
ill. fogyasztás szempontjából vett egészségességére.

• Stabil komplexekbe köti a talajban lévő számos
kockázatos anyagot, mint pl. a nehézfémeket,
peszticidek maradékait, PCB kongenereket,
dioxinokat stb., amivel jelentős mértékben
csökkenti azok növények általi hozzáférhetőségét
és fitotoxicitását, valamint talajvizekbe való
bekerülését, emellett támogatja a talajban lévő,
egyes káros anyagok lebomlását.
• Az ásványitrágya-felhasználás csökkentését és a
káros anyagok immobilizációját lehetővé tevő
tulajdonságok olyan területeken teremtik meg a
termék használatának feltételeit, ahol fontos,
illetve törvényileg kötelező betartani az ásványi
trágyák alkalmazására vonatozó korlátozásokat.
Ilyenek pl. a védett vízgazdálkodási területek,
vízellátási források védőövezetei vagy lejtős
vidékek.
• A termék – komplex hatásainak köszönhetően –
javítja a növény fejlődésének feltételeit, növeli a
hozamot és a termények tápértékét, ami az
alacsonyabb ásványitrágya-felhasználással együtt
növeli a gazdálkodás jövedelmezőségét.

A termék paraméterei
Kiszerelések

Kiszerelések: 5kg, 10kg
(por), 25kg, 500kg,
1000kg big bag
(granulátum)
Felhasználhatósági idő:
Szabályos tárolás esetén
a gyártás időponttól
számított 24 hónap.
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Felhasználási terület, adagolás és alkalmazás
• A HUMAC® Agro valamennyi általánosan
termesztett szántóföldi növényhez és speciális
növényhez használható, kivéve azokat, amelyek
pH-igénye jelentősen eltér a neutrálistól (pl. fekete
áfonya).
• A termék normál adagolása 200-500 kg/ha,
indokolt esetben nagyobb adagokban is
alkalmazható – a konkrét mennyiség számos
tényezőtől függ, elsősorban a talaj minőségétől, a
termelés intenzitásától és a környezeti terhelés
mértékétől.
• Az egyes fákra/bokrokra vonatkozó adagolás a
kiültetés során, de a későbbiekben is 100-400g
/növény tartományban mozog, a konkrét
mennyiség a talaj minőségén, a termelés
intenzitásán és a környezeti terhelés mértékén
kívül az adott növény kiültetéskori és
alkalmazáskori méretétől, korától és állapotától is
függ.
• A kiültetéskor az egyes növényekre alkalmazott
adagot, ajánlott egyenletesen a talajhoz keverni.

• A huminsavaknak bizonyos időre van
szükségük ahhoz, hogy a talaj ásványi
összetevőivel ún. szerves-ásványi
komplexeket hozzanak létre, és teljes
mértékben érvényesülhessenek azok talajra
és növényekre kifejtett pozitív hatásai.
• A HUMAC®Agro az év bármely szakaszában
használható, ugyanakkor ajánlott ősztől kora tavaszig,
azaz a vegetációs időszakon kívül, megfelelő idővel a
vetés, ill. ültetés előtt alkalmazni.
• A HUMAC®Agro terméket ajánlott a talajfelszínre,
ideális esetben a talaj felső, kb. 10 cm-es rétegébe
belefogatva, esetleg a növény gyökeréhez eljuttatva
alkalmazni. Alkalmazását egy adott területen belül 34-évente ajánlott megismételni.
• Ezen időszak alatt a HUMAC®Agro termékkel kezelt
területen ajánlott az összes ásványi trágya – főleg a
nitrogénműtrágyák – adagolását az adott parcellára
anyagmérleg-módszerekkel kiszámított adagoláshoz
képest kb. 30-50%-kal csökkenteni.

HUMAC®Agro adagolása – mezőgazdálkodás / erdőgazdálkodás / dísznövény-kertészet
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), termésükért termesztett zöldségek (uborka,
paradicsom, paprika, dinnye, tök), hüvelyesek

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

Gyökérzöldség és intenzív kultúrák (cékla, sárgarépa, zeller,
petrezselyem és burgonya)
Gyümölcsös és szőlős – terítéses alkalmazás
Gyümölcsfák és díszfák/díszcserjék, szőlős – különálló növényekre
történő alkalmazás
Szántóföldi növények (gabona, kukorica, repce, napraforgó, szója stb.)
Fűszer- és gyógynövények
Dísznövények, díszbokrok
Lombhullató és tűlevelű fák
Gyep
Komposzt készítése
40-50t/ha istállótrágya helyettesítése
Termőréteg nélküli, meddő talajok

300-400 kg/ha = 0,3-0,4 kg/10m2
350-500kg/ha = 0,35-0,5 kg/10m2
10-40kg/100db növény, kiültetéskor, ill. kiültetés után a különálló
növényekre alkalmazva
200-500kg/ha
250-300kg/ha = 0,25-0,30kg /10m2
2-3kg/100m2
2-3kg/10db = 20-30kg/100db növény, kiültetéskor, gyökérzetre
alkalmazva
200-500kg/ha
a komposztálandó anyaghoz fokozatosan adagoljuk 3-5%-os
mennyiségben
400-500kg/ha
A talaj termékennyé tételéhez alapesetben hektáronként 1-3 t
készítményre van szükség műtrágyázással és fűmagokkal kiegészítve,
2-3 éven keresztül ismétlődően.

HUMAC® Agro – Életre kelti a talajt
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Az adagolás meghatározásának legfontosabb szempontjai
Talajminőség / Talajművelés módja / Környezeti terhelés
A talajminőség és a domináns talajtípus jellemzői alapjaiban határozzák meg az adott terület termőképeségét.
Általános szabályként gyengébb minőségű, ill. alacsonyabb természetes termőképességű talajnál a
HUMAC®Agro alkalmazása nagyobb adagokban ajánlott. Meddő talajokra hektáronként 1-3 tonnás, ún.
talajhelyreállító adagolás alkalmazható.
A talajművelés módja, ill. a növények táplálásának módja jelentős mértékben befolyásolja a talajban lévő
humuszanyagok mennyiségét és a talaj termőképességét. Általánosságban a nagy adagokban történő
ásványitrágya-használattal kombinált intenzív talajművelés a talaj szervesanyag-tartalmának mineralizációját
támogatja. Amennyiben az ilyen talajművelésnél nem forgatják vissza a talajba a megfelelő mennyiségben a
szerves anyagokat, az a talaj humusztartalmának fokozatos csökkenéséhez vezet, ami a talajaggregátumok
stabilitásának és a talaj szerkezetének megbomlásával, ill. a talaj általános degradációjával járhat. Ezért a
HUMAC®Agro adagolását ajánlott a talajművelés intenzitásához és módjához igazítani, a talajban lévő szerves
anyagok megfelelő szintjének beállítását is szem előtt tartva. Általánosságban érvényes tehát, hogy intenzív
talajműveléssel, nagyobb mértékű mineralizációval és negatív szervesanyag-egyenleggel járó intenzív
talajművelés esetén célszerű nagyobb adagokban alkalmazni a készítményt.
Környezeti terhelés. A készítmény adagolását a termelés jellegéhez és a konkrét helyszín környezeti terheléséhez
is hozzá kell igazítani. Élelmiszer- és takarmánytermesztésnél javasoljuk a nagyobb adagok használatát.
Hasonlóképpen nagyobb adagok használata ajánlott a nagyobb környezeti terhelésnek kitett helyeken, azaz a
nagyobb környezetszennyezési források közelében, valamint ott, ahol a humusztartalom jelentősebb
csökkenése miatt megnövekedett a talaj károsanyag-mobilitása.

Az alacsony szén-nitrogén arányú szerves és szerves-ásványi trágyák tulajdonságainak javítása
A HUMAC®Agro adagolását a kezelendő trágyákban (fermentációs maradék, szeparátum, fugát stb.) található
szén és nitrogén mennyiségének alapján, illetve a beállítandó szén-nitrogén arány alapján határozzuk meg. A
meghatározott mennyiségű HUMAC®Agro készítményt célszerű közvetlenül a tartályba szórni a kezelendő trágya
(pl. fermentációs maradék) betöltése előtt, vagy fokozatosan adagolni azt a tárolótartályokba az aktuális termelés
alapján. A készítményt semmi esetre se töltse egy adagban a feltöltött tartályba a terepre való kiszállítás előtt! Az
adott mennyiségű HUMAC®Agro készítményt közvetlenül a szántóföldre is alkalmazhatja, majd a kezelt
trágyázószerrel együtt beleforgathatja a talajba.

Szerves trágyák kezelése, esetleg helyettesítése
A szerves trágyák előállítása és tárolása, ill. a szerves anyagok átalakulásának folyamata során gyakran jelentős
tápanyagveszteségre – elsősorban a nitrogénmennyiség csökkenésére – kerül sor. Ha a szerves trágyázószereket
azok előállítása során huminsavakkal dúsítjuk, jelentős mértékben csökken a tápanyagveszteség, sőt az átalakulás
folyamata is felgyorsul. Ezért ajánlott a komposzthoz folyamatosan HUMAC®Agro készítményt adagolni a
komposzt összmennyiségének 3-5%-át kitevő mennyiségben. Hasonlóképpen ajánlott az istállótrágya vagy
közvetlenül az alom dúsítása HUMAC®Agro készítménnyel. Ez jelentősen visszaszorítja a nitrogén ammónia
formájában történő elpárolgását, ami már az istállóban elkezdődik, később pedig az előállítás, tárolás és
alkalmazás során, sőt az istállótrágya talajba dolgozása után is folytatódik.
Bármilyen szerves trágya talajra való alkalmazásának legfőbb célja a talaj termőképességének javítása, ill.
helyreállítása (a humusztartalom növelése). Az egyes szerves trágyák összehasonlítása – tekintettel azok
különböző összetételére – korántsem egyszerű feladat. Az istállótrágyában jelen lévő huminsavak mennyiségével
és minőségével, valamint a talajra kifejtett pozitív hatásukkal kapcsolatban rendelkezésre álló információk alapján
a HUMAC®Agro 400 kg/ha-os adagolása 40 t/ha istállótrágyának felel meg.
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A HUMAC®Agro alkalmazása és a növényi tápanyagfelvétel
A HUMAC®Agro alkalmazása esetén ajánlott az ásványi trágyák – főleg a nitrogénműtrágyák –
adagolását az általánosan használt mennyiséghez képest 30-50%-kal csökkenteni.
Úgy a gyakorlati tapasztalatok, mint a normál szántóföldi és speciális terményekkel végzett kísérletek is
igazolták a hozamok mennyiségének és minőségének
jelentős emelkedését, még annak ellenére is, hogy a
HUMAC®Agro-val kezelt növényeknél az ásványi trágyázószereket a kontrollnövényekhez képest alacsonyabb adagolással alkalmazták. Az eredmény azzal
magyarázható, hogy a huminsavak lényegesen növelik
a talajkomplex szorpciós kapacitását, miáltal jelentős
mértékben csökken az ásványi tápanyagok talajból a
légkörbe való távozása, ill. a talaj mélyebb rétegeibe –
rosszabb esetben a talajvízbe – való belemosódása (a
huminsavak nitrifikációgátlóként működnek). A
kimosódási vizsgálatok azt is igazolták, hogy a huminsavak alkalmazásával a talajban egyébként stabilan
kötött tápanyagok is felhasználhatóvá váltak a
növények számára, miközben ezek az anyagok nem
lettek hajlamosabbak a talajból való kimosódásra (ez a
körülmény a foszforral és számos mikroelemmel való
növénytáplálás szempontjából fontos).
Egy további, növénytáplálási szempontból talán még
fontosabb körülmény, hogy a huminsavak alkalmazásával a gyökérzet fejlődésének és működésének
hormonális stimulációjára, valamint a talaj élővilágának támogatására is sor kerül, ami végső soron
pozitívan befolyásolja a tápanyagok felvételét és azok
hozzáférhetőségét. Növénytáplálási szempontból az
sem elhanyagolható, hogy a HUMAC®Agro a növények
által könnyen hasznosítható makro-, mikro- és nyom-

elemek, valamint természetes aminosavak széles
skáláját tartalmazza. Ez azt jelenti, hogy a HUMAC®
Agro hektáronként 200-500kg-os mennyiségben, 34 évente történő alkalmazása esetén az összes
ásványi trágya (főleg a nitrogénműtrágyák) adagolása az anyagmérleg-módszerekkel kiszámított
adagoláshoz képest kb. 30-50%-kal csökkenthető
(megj.: az ásványi trágyák fentiek szerinti adagolását
nem csak az HUMAC®Agro alkalmazásának évében,
hanem az azt követő 2-3 szezonban is ajánlott
csökkenteni).

A HUMAC® Agro és a vízkészletek védelme
A HUMAC®Agro akár a sebezhető területeken, védett vízgazdálkodási területeken, vízellátási források
védőövezeteiben vagy lejtősebb vidékeken is képes biztosítani a növénytermesztés hatékonyságát, mégpedig a
nitrogéntartalmú műtrágyák használatára vonatkozó jogi korlátozások betartása mellett.
A HUMAC®Agro alkalmazását követően a trágyázással biztosított tápanyagok hozzáférhetővé tétele,
illetve a talajban egyébként stabilan kötött tápanyagok felhasználhatóvá válása azt eredményezi, hogy
jelentősen csökkenthető a trágyázószerek – főleg a
nitrogénműtrágyák – adagolása. A talajkomplex
megnövekedett
szorpciós
kapacitásának,
a
készítmény nitrifikációgátló hatásának és a gyökérzet
stimulációjának köszönhetően jelentős mértékben
csökken a tápanyagok talajvízbe való kimosódása.
Mivel a jó minőségű talajjal rendelkező, nagyméretű
mezőgazdasági területeken a nitrogéntartalmú
műtrágyák használatát jogszabályok korlátozzák, a
HUMAC®Agro alkalmazása egyes igényes növényfajtáknál hathatós segítséget jelenthet a nitrogénhiány kiküszöbölése és a termesztés általános
hatékonyságának növelése terén.
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A HUMAC®Agro és a növények egészségi állapota
A HUMAC®Agro használata javítja a növények egészségi állapotát és csökkenti a használandó
növényvédőszerek mennyiségét, azaz a növények megfelelő egészségi állapota egyszerűbben,
vegyszeres növényvédelem nélküli is fenntartható.
Vizsgálati, de akár normál üzemi körülmények között is megfigyelhető a HUMAC®Agro készítménnyel kezelt
növények általános egészségi állapotának javulása. Ennek alapján pedig csökkenthető a gombabetegségek
ellen alkalmazott növényvédőszerek mennyisége. A növények egészségi állapotára kifejtett pozitív hatás főleg a
feljavult talajmutatóknak és a harmonizált tápanyagellátásnak tudható be, ugyanakkor kétségkívül jelentős
hatással bír a jótékony talajmikroorganizmusok és általában a talaj élővilágának jelenléte, amelyre a huminsavak
igazolhatóan kedvező hatást gyakorolnak. A HUMAC®Agro készítmény a növény kondíciójának növelése által
egészségmegőrző hatású, ugyanakkor a fertőzési nyomásra nincs hatással. A készítmény gyógyhatásait egyelőre
nem kutatták, ill. nem vizsgálták.

A HUMAC®Agro alkalmazása az egészséges élelmiszerek előállításában
A HUMAC®Agro használatával csökkenthető az élelmiszerekbe kerülő káros anyagok mennyisége
A huminsavak kulcsfontosságú tulajdonsága, hogy képesek a talajban lévő káros anyagok – nehézfémek, peszticidek maradékai, PCB kongenerek, dioxinok stb. – jelentős részénél korlátozni azok terményekben való
megjelenését. A huminsavak – speciális szerkezetüknek köszönhetően – képesek ezeket az anyagokat stabilan
megkötni, némelyiküket különböző módszerekkel veszélytelen anyagokká alakítani. A veszélyes anyagok
lebontásához és ártalmatlanításához jelentős mértékben hozzájárulhatnak a talajmikroorganizmusok, melyek
jelenlétét a huminsavak is támogatják.
Termények (földieper) kémiai elemzése, amely kontrollnövényekkel való összehasonlítással igazolja, hogy a HUMAC® Agro
hatékonyan csökkenti az élelmiszerekbe kerülő kockázatos anyagok mennyiségét..

Paraméter
Higany
Kadmium
Ólom
Arzén

Eljárás
SOP 19
SOP 19
SOP 19
SOP 19

Kontroll
0.002766
0.009500
0.071400
0.016200

HUMACAgro
0.002537
0.007200
0.030700
0.012100

ME
mg / kg
mg / kg
mg / kg
mg / kg

Különbség
-8,3%
-24,2%
-57,0%
-25,3%

HUMAC® Agro – Természetesen egészséges

A HUMAC®Agro mint talajdegradálódás elleni készítmény
A HUMAC®Agro használata visszaszorítja a talajszerkezettel, a talaj vízeróziójával és
elsavasodásával kapcsolatos problémákat.
A konkrét klimatikai talajkörülmények és a talajművelési eljárások miatt termőföldjeinek különböző
kockázatoknak vannak kitéve, és a degradáció különböző szintjein állnak (a talajszerkezet megbomlása, vízerózió,
elsavasodás stb.). A legveszélyeztetettebbek közé általában a lejtős, intenzíven trágyázott (főleg ásványi
trágyával) és intenzív mezőgazdasági művelés alatt álló területek tartoznak, főleg, ha negatív szervesanyagegyenleghez vezető vetési eljárásoknak vannak kitéve (pl. biogáz-erőművek, melléktermékek – szalma,
kukoricaszár – piaci hasznosítása, intenzív zöldség- vagy gyümölcstermesztés megfelelő mennyiségű szerves
trágya alkalmazása nélkül).
Az egyik lehetséges megoldást a HUMAC®Agro jelenti, melynek alkalmazásának hatására a huminsavak és a
talaj ásványi komponensei között ún. szerves-ásványi komplexek jönnek létre. Ezek képezik az ún. vízálló
talajaggregátumok, ill. a megfelelő talajszerkezet alapját, minek köszönhetően javul a talaj víz- és
levegőgazdálkodása, azaz megfelelő környezet alakulhat ki a növények és a talaj élővilágának fejlődéséhez.
Meg kell jegyezni, hogy a mikroorganizmusok (baktériumok, gombák) és a növények gyökerei is jelentős
mértékben hozzájárulnak a talajaggregátumok képződéséhez és ellenállóképességéhez. A jó talajszerkezet növeli
az infiltrációt (a víz talajba való szivárgása), de a talaj kihasználható vízkapacitását is, ami egyebek mellett
csökkenti a talajerózió kockázatát, és növeli a növények által kihasználható víz mennyiségét a talajban, vagy más
szóval javítja a talaj vízgazdálkodását. Manapság, amikor egyre kiegyensúlyozatlanabb csapadékeloszlásoknak
lehetünk tanúi, rendkívül fontos, hogy a talaj rövid időn belül nagy mennyiségű víz befogadására, ill. annak
megtartására legyen képes a növények számára fontos talajszelvényben.
A huminsavak további természetes tulajdonsága, hogy képesek fenntartani a talaj optimális pH-értékét
(pufferkapacitás), minek köszönhetően a HUMAC®Agro-val kezelt talaj jobban ellenáll a savasodásnak, de a pHérték lúgos irányban való eltolódásának is. A huminsavak ezen pozitív tulajdonsága nem csak a növények
táplálása, ill. az egyes tápanyagok rendelkezésre állása, hanem a talajélővilág szempontjából is fontos.

Aplikácia HUMAC®Agro v systéme ekologického poľnohospodárstva
A HUMAC®Agro a biogazdálkodásban engedélyezett készítmény, amely ebben az ágazatban is jelentősen
növeli a termelés jövedelmezőségét.
A HUMAC®Agro termék használata a huminsavak növényekre (a gyökérzet
stimulációja, a növény egészségi állapotának támogatása), a talaj termékenységére (a talaj humusztartalmának növelése, talajszerkezet javítása, jobb
víz- és tápanyag-gazdálkodás) és élénkítésére (jótékony talaj-mikroorganizmusok támogatása, szerves anyagok átalakítása) kifejtett pozitív hatásainak
köszönhetően a biogazdálkodásban is számtalan előnnyel jár. Ehhez az is
hozzájárul, hogy a termék jelentős mértékben korlátozza a talajban lévő
káros anyagok termesztett növényekbe való transzlokációját.
A HUMAC®Agro átfogóan harmonizálja a talajkörnyezetet, ami dinamikusabbá teszi a talajban lévő szerves anyagok átalakulásának folyamatát,
ezáltal pedig a biogazdálkodás keretében folytatott növénytermesztés is
jelentősen hatékonyabbá válik. Ezt azt is jelenti, hogy a biogazdálkodásban
engedélyezett trágyázószereket, a zöldtrágyázáshoz használt növényeket és a
betakarítás utáni növényi maradványokat a talajmikroorganizmusok (melyek
jelenlétét a HUMAC®Agro igazolhatóan támogatja) gyorsabban alakítják
széndioxiddá, ásványi tápanyaggá és humuszanyagokká. Emellett a
huminsavak alkalmazásának további, már korábban is többször említett
hozadéka a tápanyagok növények általi jobb hasznosíthatósága, de nem
elhanyagolható a növények általános egészségi állapotának javulása sem.

A HUMAC®Agro pozitív hatással van a talaj termőképességére, a termés minőségére és a gazdálkodás
nyereségességére, ugyanakkor alkalmazása mellett is be kell tartani a fenntartható mezőgazdálkodás
jelenlegi ismeretek szerinti alapszabályait.

Biológiailag aktivált huminsavak - www.humac.farm

Magas huminsavtartalmú, természetes talajtermőképesség-javító

Huminsavak – a talajban lévő humuszanyagok legfontosabb, bioaktív összetevői
A termék az összes természetes aminosavat, makro-, mikro- és nyomelemet tartalmazza

Használata zöldség- és burgonyatermesztésben

HUMAC® - Humínové kyseliny aktivované pre život. www.humac.sk

• Hosszú távon javítja a talaj termőképeségét
• Csökkenti az ásványitrágya-szükségletet,
• Meggátolja a talaj erózióját és degradációját
optimalizálja a talaj pH-értékét
• Jobb víz- és tápanyag-gazdálkodást biztosít
• Támogatja a gyökérzetet, a talaj élővilágát • Megakadályozza a talajban lévő káros anyagok növényekbe
és a növények egészséges fejlődését
való felszívódását
A zöldségfélék jelentős része a nagy tápanyagigényű növények közé tartozik, ezek
gazdaságos termesztése csak megfelelő humusztartalmú, termékeny talajon
lehetséges. A zöldségtermesztés általában intenzív talajműveléssel jár, és a
betakarítás után a talajban maradó növényi maradványok gyakran csak nagyon
korlátozott mennyiségben állnak rendelkezésre, ezért a zöldségtermesztés rendkívül
magas követelményeket támaszt a szerves trágyák használatával szemben.
Összetételéből adódóan a HUMAC®Agro stabil szerkezetű, az ún. humuszanyagok
alkotóelemeit képező szerves anyagokkal gazdagítja a talajt. Javítja a talaj szerkezetét és vízgazdálkodását, optimalizálja pH-értékét. Stimulálja a gyökérzetet és a
jótékony talaj-mikroorganizmusok fejlődését, de ami a legfontosabb: biztosítja a
talajban lévő tápanyagok jobb hozzáférhetőségét és felhasznosíthatóságát, ami a
termés mennyiségének és minőségének növekedésében nyilvánul meg. A minőség
alatt itt az egyes zöldségnövények fogyasztható részeinek tápértékét és jelentősen
alacsonyabb károsanyag-tartalmát (nehézfémek, peszticidek maradékai) értjük. E
körülmény különösen fontos annak fényében, hogy az intenzív zöldségtermesztés
aránylag nagy mennyiségű növényvédőszerrel és ásványi trágyázószerekkel dolgozik,
ugyanakkor egyre szigorúbb követelményeknek kell megfelelnie a termények
egészségessége tekintetében. A HUMAC®Agro alkalmazásának tehát a bio-, ill.
integrált gazdálkodás keretében folytatott zöldség- és burgonyatermesztésben is
megvan a létjogosultsága.

Kísérletek eredményei
HUMAC®Agro készítménnyel kezelt sárgarépa kémiai elemzése, Royal Lubycza Farm, Wojwodstwo Lubelskie, PL Regional Institute of
Chemistry & Agronomy in Lublin, PL

kontroll

HUMACAgro

egység

különbség

szárazanyag

8,71

10,44

%

19,86%

rostanyag

3,87

4,25

%

9,81%

szénhidrátok

3,36

4,15

%

23,51%

nitrátok NO3

184,51

67,23

mg / kg

-63,56%

A-vitamin

29,17

36,12

g/100g

23,83%

-karotin

2,93

3,62

mg/100g

23,54%

paraméter

Štátny potravinový a veterinárny ústav v Košiciach (Kassai állami állatorvosi és élelmiszerügyi hivatal), VEHYDIS vizsgálólaboratórium

paraméter

kontroll

HUMACAgro

egység

különbség

Szacharóz

0,48

0,49

g / 100 g

+2,08 %

Kadmium

0,022

0,011

mg / kg

-50%

Ólom

0,019

0,016

mg / kg

-15,79%

Arzén

<0,002

<0,002

mg / kg

-

Cink

1,480

1,930

mg / kg

+30,40%

Magnézium

141,7

160,7

mg / kg

+13,41%

Vas

7,670

3,870

mg / kg

- 49,54%

Keményítő

8,07

9,09

g / 100 g

+12,64%

Pure Gold Organic Kft. 9024 Győr Baross Gábor út 44/a - tel.: 06/30/185-3285 - e-mail: info@huma c.farm - web: www.humac.farm

A HUMAC®Agro termék biogazdálkodásban való használatának megalapozottságát kísérleti
burgonyatermesztési vizsgálatok is igazolják. A HUMAC®Agro termékkel végzett kísérlet során
javult a növények vitalitása és egészségi állapota, valamint növekedett a terméshozam.
A HUMAC®Agro alkalmazásának kiértékelése, bioültetvény: Wojwodstwo Podkarpacke, PL, burgonyafajta: RED LADY
Levelek színe
Növények magassága
Betegségek előfordulása
Gumók mérete
Betegség szemmel látható
tünetei a gumókon
Hozam

kontroll

HUMACAgro

Világoszöld
Közepes méretű növények
Betegségek szemmel látható tünetei a leveleken
Túlnyomórészt közepes méretű gumók, de sok
az apró is
Szemmel látható tünetek némelyik gumón

Sötétzöld
Magas és nagyon magas növények
Levélbetegségek látható tünetei nélkül
Kiegyensúlyozott gumóméretek, jelentős arányban
nagy és nagyon nagy gumók, kevés kis méretű
Nincsenek látható tünetek a gumókon

14,95 tonna

16,45 tonna, ami 10%-kal több mint a kontrollnál

A HUMAC®Agro alkalmazásának kiértékelése, bioültetvény: Wojwodstwo Podkarpacke, PL, burgonyafajta: SATINA
Levelek színe
Növények magassága
Betegségek
előfordulása
Gumók mérete

Szemmel látható
tünetek a gumókon
Hozam

kontroll
Világoszöld, tápanyaghiányra utaló szemmel
látható tünetekkel
Alacsony és közepes méretű növények
Betegségek szemmel látható tünetei a leveleken

HUMACAgro
Sötétzöld, tápanyaghiányra utaló tünetek nélkül

Kevéssé kiegyensúlyozott gumóméretek, nagy
arányban kis és közepes méretű gumók

Kiegyensúlyozott gumóméretek, nagy arányban nagy
és nagyon nagy gumók

Egyes gumókon szemmel látható tünetek
megkérgesedett héj formájában
15,6 tonna

Nincsenek betegségek tünetei a gumókon

Magas és nagyon magas növények
Levélbetegségek látható tünetei nélkül

17,94 tonna, ami 15 %-kal több mint a kontrollnál

Terméshozamok összehasonlítása a HUMAC®Agro alkalmazását
követően, bioültetvény: Wojwodstwo Podkarpacke, PL,
HUMACAgro

kontroll

hozamgyarapodás

RED LADY

16,45 t/ha

14,95 t/ha

10%

SATINA

17,94 t/ha

15,60 t/ha

15%

fajta

Ajánlott alkalmazás és adagolás
Adagolás terítéses alkalmazás esetén:
• Fejeszöldség, termésükért termesztett zöldségek, leveles zöldség és hüvelyesek: 350-500 kg/ha
• Gyökérzöldség, burgonya és cékla: 300-400 kg/ha
A termék normál adagolása 300-500 kg/ha, indokolt esetben nagyobb adagokban is alkalmazható – a konkrét
mennyiség számos tényezőtől függ, elsősorban a talaj minőségétől, a termelés intenzitásától és a környezeti
terhelés mértékétől. A huminsavaknak bizonyos időre van szükségük ahhoz, hogy a talaj ásványi összetevőivel ún.
szerves-ásványi komplexeket hozzanak létre, és teljes mértékben érvényesülhessenek azok talajra és növényekre
kifejtett pozitív hatásai.
Zöldség- és burgonyatermesztésnél a HUMAC®Agro készítményt célszerű megfelelő idővel a vetés, ill. ültetés
előtt alkalmazni. A terméket ajánlott a talaj felső rétegébe, kb. 10 cm-es mélységig belefogatni. A HUMAC®Agro
megfelelő adagolással való alkalmazását követő 3-4 évben az összes többi ásványi trágya – főleg a nitrogénműtrágyák – adagolását ajánlott az adott parcellára anyagmérleg-módszerekkel kiszámított adagoláshoz képest
kb. 30-50%-kal csökkenteni. A HUMAC®Agro előnye más szerves trágyákkal, pl. istállótrágyával szemben, hogy
olyan növényeknél is alkalmazható, amelyeknél általában nem javasolják a szerves trágyák használatát, ilyen pl. a
gyökérzöldség vagy a leveles zöldség.
Pure Gold Organic Kft. 9024 Győr Baross Gábor út 44/a - tel.: 06/30/185-3285 - e-mail: info@huma c.farm - web: www.humac.farm

Magas huminsavtartalmú, természetes talajtermőképesség-javító

Huminsavak – a talajban lévő humuszanyagok legfontosabb, bioaktív összetevői
A termék az összes természetes aminosavat, makro-, mikro- és nyomelemet tartalmazza.

A termék szántóföldi alkalmazása
•
•
•

•
Hosszú távon javítja a talaj termőképeségét
Jobb víz- és tápanyag-gazdálkodást biztosít •
Meggátolja a talaj erózióját és degradációját

A mezőgazdaságban hosszú távon olyan eljárások bevezetését kellene mérlegelni, amelyek a termelés
megfelelő szintű gazdaságossága mellett megakadályozzák a talaj degradációját. A HUMAC®Agro alkalmazása,
egyéb megfelelő eljárásokkal ötvözve, pont erre nyújthatna megoldást. A huminsavak talajra való alkalmazásával növekszik annak termőképessége, de a gyökérzet stimulációjára és a jótékony talaj-mikroorganizmusok támogatására is sor kerül, ami sokkal hatékonyabbá
teszi a növényi tápanyagfelvételt. Ennek hátterében
egyrészt a tápanyagveszteségek (kimosódás, elpárolgás
és hozzáférhetetlenné válás) csökkenése, másrészt
pedig azok hatékonyabb felvétele áll a dúsabb
gyökérzetnek köszönhetően, ill. amiatt, hogy a
növények számára egyébként nem hozzáférhető tápanyagok is elérhetővé válnak, egyebek mellett a
talajprofil helyreállításának következtében.

Kísérletek eredményei

Csökkenti az ásványitrágya-szükségletet,
optimalizálja a talaj pH-értékét
Megoldást jelent a nitrogénműtrágya-használat
korlátozásával érintett területeken
A HUMAC® Agro alkalmazása javítja a talaj
szerkezetét, ami közvetlenül összefügg a talaj jobb
víz- és levegőgazdálkodásával, valamint az erózióval
szembeni ellenállóképességével. A huminsavak mint
a talajhumusz alkotóelemei a talajban a mezőgazdasági/ipari termelés és közlekedés miatt jelen lévő
káros anyagok (nehézfémek, peszticidek maradékai,
PCB, dioxinok stb.) immobilizációjában és lebomlásában is fontos szerepet játszanak. Képesek hatékonyan
korlátozni azok növényekbe való felszívódását, valamint a mezőgazdasági termelésből származó káros
anyagok és nitrátok talajvízbe való bemosódását. A
HUMAC®Agro termék ezért a sebezhető területeken
vagy a védett vízgazdálkodási területeken is minden
bizonnyal megtalálja a felhasználását. Tekintettel arra,
hogy a szántóföldi növények termesztése országunk
területének jelentős részét érintik, a huminsavak alkalmazásának fontos össztársadalmi jelentősége is van.

A HUMAC® Agro termék kukoricára való alkalmazásának (700 kg/ha adagolással) vizsgálata kontrollnövényekkel
bevonásával. A vizsgálatot a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ (NPCC) nagymihályi agroökológiai
kutatóintézete (Výskumný ústav agroekológie v Michalovciach) hajtotta végre.

Paraméter
Gyökérzet/növény arány %-ban
Növény magassága cm-ben
Növény tömege kg-ban
Levelek darabszáma
Hozam (zöldanyag) 86%-os
szárazanyagtartalomnál (t/ha)

% Különbség

Humac®Agro

Kontroll

Különbség

15,82
290
1319,5
13

10
250
862,5
11

5,82
40
457
2

58%
16%
53%
18%

46,201

30,729

15,472

50%

Ajánlott alkalmazás és adagolás
Terítéses alkalmazás: 200-500 kg/ha
HUMAC®Agro valamennyi általánosan termesztett szántóföldi növényre alkalmazható. A termék normál
adagolása 200-500 kg/ha, indokolt esetben nagyobb adagokban is alkalmazható – a konkrét mennyiség számos
tényezőtől függ, elsősorban a talaj minőségétől, a termelés intenzitásától és a környezeti terhelés mértékétől. A
huminsavaknak bizonyos időre van szükségük ahhoz, hogy a talaj ásványi összetevőivel ún. szerves-ásványi
komplexeket hozzanak létre, és teljes mértékben érvényesülhessenek azok talajra és növényekre kifejtett pozitív
hatásai. A HUMAC®Agro készítményt célszerű megfelelő idővel a vetés, ill. ültetés előtt alkalmazni. A terméket
ajánlott a talaj felső rétegébe, kb. 10 cm-es mélységig belefogatni. Az alkalmazás a vegetáció bármelyik
szakaszában elvégezhető, szükség esetén akár bedolgozás nélkül is. A HUMAC®Agro megfelelő adagolással való
alkalmazását követő 3-4 évben az összes többi ásványi trágya – főleg a nitrogénműtrágyák – adagolását ajánlott
az adott parcellára anyagmérleg-módszerekkel kiszámított adagoláshoz képest kb. 30-50%-kal csökkenteni.
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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.

Használata földieper- és bogyósgyümölcs-termesztésben

HUMAC® - Humínové kyseliny aktivované pre život. www.humac.sk

•
•
•
•
•
•

Hosszú távon javítja a talaj termőképeségét
Jobb víz- és tápanyag-gazdálkodást biztosít
Támogatja a gyökérzetet, a növények eredését és télállóságát
Megakadályozza a talajban lévő káros anyagok felszívódását
Csökkenti az ásványitrágya-szükségletet, optimalizálja a talaj PH-t
Támogatja a talaj élővilágát és a növények egészséges fejlődését

A földieper az egyéb bogyós gyümölcsökhöz (ribizli, málna, szeder stb.) hasonlóan sekély gyökérzetű növény,
korlátozott tápanyag- és vízfelvételi képességgel. Emiatt magas követelményeket támaszt a talaj minőségével és
termőképességével szemben. Még az ültetvény telepítése előtt célszerű megfelelő szintre feltölteni a talaj
tápanyag- és szervesanyag-tartalmát. A jó minőségű szerves trágyák aktuális hiányára való tekintettel cégünk a
HUMAC®Agro termék használatát ajánlja.
Összetételéből adódóan a HUMAC®Agro teljes értékűen helyettesíti az istállótrágya használatát. Javítja a talaj
szerkezetét és vízgazdálkodását, optimalizálja pH-értékét (ezért a nagyon savas talajt igénylő növények – pl. a
fekete és a vörös áfonya – termesztéséhez nem ajánljuk). Stimulálja a gyökérzetet és a jótékony talajmikroorganizmusok fejlődését, de ami a legfontosabb: növeli az ásványi trágyázószerek hasznosíthatóságát,
ami a termés mennyiségének és minőségének növekedésében nyilvánul meg. A minőség alatt itt a gyümölcsök
jelentősen alacsonyabb károsanyag-tartalmát értjük a HUMAC®Agro termékkel nem kezelt növényekhez képest.
E körülmény a huminsavak azon kulcsfontosságú tulajdonságával függ össze, hogy képesek a növények számára
hozzáférhetetlenné tenni a talajban lévő káros anyagokat (PCB-ket, dioxinokat, nehézfémeket, peszticidek
maradékait stb.). A termék fenti tulajdonságait neves intézményekben végzett vizsgálatok, de konkrét
ültetvényeken, üzemi körülmények között végrehajtott kísérletek is igazolták.

Kísérletek eredményei
Az NPPC-VÚA Michalovce kutatóintézettel együttműködve végrehajtott kísérletek eredményei. Az AGROMIX Sedliská s.r.o. cég
eperültetvénye (Vranov nad Topľov járás, Szlovákia)

2018 tavaszán egy kísérlet valósult meg a HUMAC®Agro termékünkkel egy 2,5 hektáros területen. Az ültetvény
telepítése előtt a területen általános szántóföldi növényeket, árpát, napraforgót és szójababot termesztettek.
Kontrollként két sor földieperre nem alkalmazták a HUMAC®Agro készítményt.
Az ültetvény telepítése:
Az egész ültetvényhez ún. „Frigo” palántákat használtak. Valamennyi palántát gél állagú stimulátorral kezelték. A
területen a tápanyagokat NPKS 8:10:10:7 műtrágyával pótolták 500 kg/ha adagolással. A kiültetés előtt szántást
és mélylazítást alkalmaztak. A HUMAC®Agro készítményt a kiültetés előtt kb. egy hónappal alkalmazták 500 kg/ha
adagolással a talajfelszínre, majd a talaj felső 10 cm-es rétegébe dolgozták.
A kísérlet eredménye:
A HUMAC®Agro termékkel kezelt növények terméshozama 59%-kal volt nagyobb, mint a kontrollnövényeké. A
termések szemmel láthatóan nagyobbak voltak, és a refraktométeres vizsgálat 12%-kal nagyobb szárazanyagtartalmat mutatott. A termékkel kezelt tövek eredési aránya és télállósága kiemelkedően jó volt, így csak nagyon
kevés tövet kellett újraültetni. A növények levelei feltűnően sötétebb árnyalatúak voltak, mint a
kontrollnövényeké, ami a nagyobb hatékonyságú fotoszintézissel volt magyarázható. A HUMAC®Agro-val kezelt
növények olyan szinten voltak vitálisabbak és dúsabbak, hogy kevésnek tűnt a normál 0,85 m-es sorköztáv.
Terméshozamok összehasonlítása

kontroll
10.4 t / ha

HUMAC Agro
16.5 t / ha

különbség
+59%

Refraktométerrel mért szárazanyag-tartalom összehasonlítása

paraméter

módszer

kontroll

HUMAC Agro

különbség

Szárazanyag-tartalom (refrakt.)

STN 56 0246-10

7.60 %

8.50 %

+12%
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A vizsgálat kimutatta, hogy a huminsavak képesek szerkezetükben megkötni a nehézfémeket és
az arzént, azaz jelentős mértékben korlátozzák ezek növényekbe, ill. terményekbe való
transzlokációját.
HUMAC®Agro készítménnyel kezelt termények kémiai elemzése kontrollnövényekkel való összehasonlítással
Paraméter
Higany
Kadmium
Ólom
Arzén

Módszer

Kontroll

HUMACAgro

ME

Különbség

SOP 19
SOP 19
SOP 19
SOP 19

0.002766
0.009500
0.071400
0.016200

0.002537
0.007200
0.030700
0.012100

mg / kg
mg / kg
mg / kg
mg / kg

-8,3%
-24,2%
-57,0%
-25,3%

Stara Wies eperültetvény (Wojewodstwo Lubelskie, Leczna járás, PL)
A kísérletet már termőre fordult ültetvényen végezték, két eperfajtával (SENGA SENGANA és HONEOYE). A
kísérletben HUMAC®Agro-val és 50%-kal kevesebb ásványi trágyával kezelt növényeket hasonlítottak össze teljes
adagolásban alkalmazott ásványi trágyával ellátott kontrollnövényekkel. Az ásványi trágyák alkalmazása két
adagban történt.
1. változat: HUMAC®Agro 350 kg/ha + összetett
műtrágya 400 kg/ha.
Kontroll: Összetett műtrágya 800 kg/ha
Eredmények:
A terméshozam mindkét eperfajtánál kb. 10%kal volt nagyobb a kontrollhoz képest.

Terméshozamok összehasonlítása

Fajta
Senga
sengana
Honeoye

HUMAC

Kontroll

Hozamgyarapodás

24,7 t/ha

22,5 t/ha

9,77%

22,1 t/ha

20,1 t/ha

9,95%

Vizuális eredmények értékelése:
A HUMAC®Agro-val kezelt növények összességükben
vitálisabbak voltak. A kontrolnövényekkel összehasonlítva a
gyökérzet fejlettebb, a virágok száma pedig nagyobb volt, de
a gyümölcsök is nagyobbak és jobb minőségűek voltak. A
vitalitás terén tapasztalt különbségek az indákon, majd azok
megeredésében is megmutatkoztak. A HUMAC®Agro-val
kezelt növények ellenállóbbak voltak a hideggel, szárazsággal
és a gombás megbetegedésekkel szemben – ez utóbbinak
köszönhetően egy gombaölőszeres kezelés kihagyható volt.
A kísérletek eredményei alapján megállapítható, hogy a
HUMAC®Agro csökkenti a termelési költségeket (trágyázás,
permetezés, munka), valamint hozzájárul a termés és a
termelés minőségének növeléséhez. Ezen kívül növeli talaj
termőképességét és megakadályozza annak degradációját.

Ajánlott alkalmazás és adagolás
Adagolás terítéses alkalmazás esetén: 350-500 kg/ha
A termék normál adagolása a földiepernél és egyéb bogyós gyümölcsöknél (ribizli, málna, szeder stb.) 350-500
kg/ha (kivéve a nagyon savas talajt igénylőeket, pl. fekete és vörös áfonya); indokolt esetben nagyobb adagokban
is alkalmazható – a konkrét mennyiség számos tényezőtől függ, elsősorban a talaj minőségétől, a termelés
intenzitásától és a környezeti terhelés mértékétől.
A huminsavaknak bizonyos időre van szükségük ahhoz, hogy a talaj ásványi összetevőivel ún. szerves-ásványi
komplexeket hozzanak létre, és teljes mértékben érvényesülhessenek azok talajra és növényekre kifejtett pozitív
hatásai. A HUMAC®Agro terméket a bogyós gyümölcsöknél legcélszerűbb már a telepítés előtti talajelőkészítés
során alkalmazni, de a gyakorlati eredmények alapján lehetséges és megfelelő a már telepített ültetvényre való
alkalmazása is. A terméket ajánlott a talaj felső rétegébe, kb. 10 cm-es mélységig belefogatni. A HUMAC®Agro
megfelelő adagolással való alkalmazását követően az összes többi ásványi trágya – főleg a nitrogénműtrágyák –
adagolását ajánlott az adott parcellára anyagmérleg-módszerekkel kiszámított adagoláshoz képest kb. 30-50%kal csökkenteni az alkalmazás utáni 3-4 évben.
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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.

A termék használata gyümölcsösökben
• Hosszú távon javítja a talaj termőképeségét
• Jobb víz- és tápanyag-gazdálkodást biztosít Meggátolja a talaj
erózióját és degradációját
• Stimulálja a gyökérzetet és elősegíti a facsemeték eredését
Csökkenti az ásványitrágya-szükségletet, optimalizálja a talaj pHértékét
• Támogatja a talaj élővilágát és a növények egészséges fejlődését
Csaknem valamennyi gyümölcstermő növény megfelelően laza, biológiailag aktív, lehetőleg humuszban gazdag
talajt igényel. Ezért még a gyümölcsös telepítése előtt fektessünk nagy hangsúlyt a megfelelő helyszín
kiválasztására, és a telepítés közben is gondoskodjunk a talaj megfelelő állapotáról. Ezt az ún.
humuszanyagokban található huminsavakkal biztosíthatjuk.
A HUMAC®Agro javítja a talaj szerkezetét, lazaságát, víztartó
képességét és erózióval szembeni ellenállóképességét, fenntartja
annak optimális pH-értékét, mi több, a gyökérzet stimulálásának, a
talajkomplex megnövekedett szorpciós kapacitásának és a biológiai
talajmutatók javításának köszönhetően jelentős mérték-ben növeli
a talaj termőképességét.
A HUMAC®Agro képes jelentősen csökkenteni a talajban lévő káros
anyagok növénybe, ill. terménybe való bejutását. Fontos
megjegyezni, hogy a veszélyes anyagok forrását az egyes ásványi
műtrágyák és peszticidek is jelenthetik, melyeket gyakran aránylag
nagy adagokban alkalmaznak a készlettrágyázás (pl. foszforműtrágyák) vagy később, az ültetés/telepítés (peszticidek) során.

Ajánlott alkalmazás és adagolás
Adagolás terítéses alkalmazás esetén 350-500 kg/ha.
Az egyes fákra/bokrokra alkalmazandó mennyiség a kiültetéskor/kiültetés után: 0,1-0,4 kg/db
A HUMAC®Agro bármilyen fajta gyümölcstermő növény talajára alkalmazható, kivéve a nagyon savas talajt
igénylőket (pl. a fekete és a vörös áfonya). A HUMAC®Agro terméket javasolt már a telepítés előtti talajelőkészítés során alkalmazni. Az adagolást és az alkalmazás módját a konkrét helyszín alapján kell beállítani. Az
ezzel kapcsolatos szakmai kérdéseket cégünk képviselőivel is megbeszélheti. A termék normál adagolása az
ültetvény telepítését követően 350-500kg/ha, indokolt esetben nagyobb adagokban is alkalmazható – a konkrét
mennyiség számos tényezőtől függ, elsősorban a talaj minőségétől és a művelés módjától (befüvesített terület,
fekete ugar, sorközök zöldítése). Emelt adagok használata az alacsonyabb termőképességű és a szerves
összetevők nagyobb mértékű minerali-zációjával jellemzett talajoknál ajánlott (könnyű, homokos és laza talajok, a
sorközök gyakoribb gépi művelése, ásványi trágyák intenzív használata, fekete ugar stb.). A terítéses
alkalmazáson kívül a termék a kiültetés során, de a későbbiekben is használható, ilyenkor az egyes
fákra/bokrokra vonatkozó adagolás 0,1-0,4 kg/db. A konkrét mennyiség meghatározásakor a fentieken kívül az
adott fa, ill. növény nagyságát, korát és állapotát is figyelembe kell venni. Az alkalmazás során a terméket
javasolt egyenletesen a talajhoz keverni.
A huminsavaknak időre van szükségük ahhoz, hogy a talaj ásványi összetevőivel ún. szerves-ásványi komplexeket
hozzanak létre, és teljes mértékben megnyilvánulhassanak azok talajra és gyümölcstermő növényekre kifejtett
pozitív hatásai. Ezért a már telepített gyümölcsösökben a HUMAC®Agro terméket ajánlott ősztől kora tavaszig,
azaz a vegetációs időszakon kívül alkalmazni, ugyanakkor nem kizárt annak alkalmazása az év bármely
szakaszában. Terítéses alkalmazás esetén ajánlott a terméket a talaj felső rétegébe, kb. 10 cm-es mélységig
belefogatni, de közvetlenül a talajfelszínre, bedolgozás nélkül is alkalmazható. A HUMAC®Agro megfelelő
adagolással való alkalmazását követő 3-4 évben az összes többi ásványi trágya – főleg a nitrogénműtrágyák –
adagolását ajánlott az adott parcellára anyagmérleg-módszerekkel kiszámított adagoláshoz képest kb. 30-50%kal csökkenteni.
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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.

A termék szőlészeti alkalmazása
• Hosszú távon javítja a talaj termőképeségét •
• Jobb víz- és tápanyag-gazdálkodást biztosít •
• Csökkenti az ásványitrágya-szükségletet
•

Támogatja a talaj élővilágát, növények egészséges fejlődését
Meggátolja a talaj erózióját és degradációját
Támogatja gyökérzet fejlődését és hangsúlyos „terroir“

A szőlészetben és a borászatban egyre gyakrabban kerül előtérbe a szőlőfajta
– terület/talaj – éghajlat – kezelés tényezőkkel behatárolható „terroir“ kifejezés. Az egyik legfontosabb, a termelő által is aktívan befolyásolható tényező
a talaj, és annak termőképessége. A HUMAC®Agro szőlőültetvényeken való
alkalmazása stimulálja a szőlő gyökérzetét és a gyökeresedés mélységét.
Harmonizálja a talajkörnyezetet, ami a talaj élővilágának támogatásában és
a talaj termőképességének növekedésében nyilvánul meg. A huminsavak
alkalmazásával hatékonyabbá válik az ültetvény tápanyagokkal való
ellátása, és növekszik a termés minősége (nagyobb mennyiségű felvehető
nitrogén, magasabb cukortartalom). Ezzel párhuzamosan megnő a növények
biotikus (gombás megbetegedések) és abiotikus (magas hőmérsékletek,
szárazság) környezeti tényezőkkel szembeni ellenállása. Tekintettel arra,
hogy számos szőlőültetvény lejtősebb területen található, a HUMAC®Agro
alkalmazásának nem elhanyagolható hozadéka, hogy javítja a talaj
szerkezetét és növeli az erózióval szembeni ellenállóképességét.

A HUMAC®Agro szőlészeti alkalmazásának eredményei
FORRÁS: Ústav vinohradníctva a vinárstva, ZF MENDELU v Lednici (Mendel Egyetem Kertészeti Kara, Szőlészeti és Borászati Intézet, Lednice,
Csehország), a kísérletet 2020-ban végezték

Cukortartalom(°NM)

Felvehető nitrogén mennyisége(mg/l)

Ajánlott alkalmazás és adagolás
Adagolás terítéses alkalmazás esetén: 350-500 kg/ha.
Az egyes tövekre alkalmazandó mennyiség a kiültetéskor/kiültetés után: 0,1-0,4 kg/db
A HUMAC®Agro terméket javasolt már a telepítés előtti talajelőkészítés során alkalmazni. Az adagolást és az
alkalmazás módját a konkrét helyszín alapján kell beállítani. Az ezzel kapcsolatos szakmai kérdéseket cégünk
képviselőivel is megbeszélheti. A termék normál adagolása a szőlőültetvény telepítését követően 350 - 500
kg/ha, indokolt esetben nagyobb adagokban is alkalmazható – a konkrét mennyiség számos tényezőtől függ,
elsősorban a talaj minőségétől és a művelés módjától (befüvesített terület, fekete ugar, sorközök zöldítése).
Emelt adagok használata az alacsonyabb termőképességű és a szerves összetevők nagyobb mértékű mineralizációjával jellemzett talajoknál ajánlott (könnyű, homokos és laza talajok, a sorközök gyakoribb gépi művelése,
ásványi trágyák intenzív használata, fekete ugar stb.). A terítéses alkalmazáson kívül a termék a kiültetés során,
de a későbbiekben is használható, ilyenkor az egyes tövekre vonatkozó adagolás 0,1- 0,4 kg/db. A konkrét
mennyiség meghatározásakor a fentieken kívül az adott tő korát és állapotát is figyelembe kell venni. Az
alkalmazás során a terméket javasolt egyenletesen a talajhoz keverni.
A huminsavaknak időre van szükségük ahhoz, hogy a talaj ásványi összetevőivel ún. szerves-ásványi komplexeket
hozzanak létre, és teljes mértékben érvényesülhessenek azok talajra és szőlőültetvényre kifejtett pozitív hatásai.
Ezért a már telepített szőlőültetvényeken a HUMAC®Agro terméket ajánlott ősztől kora tavaszig, azaz a
vegetációs időszakon kívül alkalmazni, de nem kizárt annak alkalmazása az év bármely szakaszában. A terméket
legjobb a talaj felső rétegébe, kb. 10 cm-es mélységig belefogatni, de közvetlenül a talajfelszínre, bedolgozás
nélkül is alkalmazható. A HUMAC®Agro megfelelő adagolással való alkalmazását követő 3-4 évben az összes
többi ásványi trágya – főleg a nitrogénműtrágyák – adagolását ajánlott az adott parcellára anyagmérlegmódszerekkel kiszámított adagoláshoz képest kb. 30-50%-kal csökkenteni.
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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.

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.

Ajánlott alkalmazás és adagolás
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.
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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.

A termék használata a gyepkertészetben
•
•
•
•
•
•

Növeli a gyep esztétikai értékét és minőségét
Stimulálja a gyökérzetet és növeli a gyep mechanikai terheléssel szembeni
ellenállását
Jobb vízgazdálkodást és szárazságtűrést biztosít
Javítja a tápanyaggazdálkodást és csökkenti a kiégés veszélyét
Nagyobb hatékonyságú fotoszintézist és élénkebb színeket eredményez
Elősegíti a bokrosodást, vitalitást és gyorsabb regenerációt biztosít

A HUMAC®Agro készítmény jelentős mértékben stimulálja a gyökérzetet, ami rendkívül fontos a gyepréteg
teherbíró képessége, ill. a pázsit mechanikus terhelésnek való ellenállóképessége szempontjából. A
talajszerkezet javításával növekszik annak porózussága, ami elősegíti a víz talajba való szivárgását és növeli a talaj
víztartó képességét, (azaz a talajszelvény több víz megtartására képes a növényzet számára), ami a fejlettebb
gyökérzettel kombinálva jelentősen növeli a növény szárazságtűrését. A termék alkalmazását követően a
feljavult talajszerkezethez és a talaj megújulásához kapcsolódik a szerves anyagok (lekaszált fűszálak)
átalakulásának, ill. lebomlásának optimalizálása, melyek ellenkező esetben akadályt jelentenek a víz, a levegő és
tápanyagok talajba való szivárgása terén. A túl nagy mennyiségű növényi maradék a kedvezőtlen esztétikai
hatáson túl a gombás megbetegedések számára is kedvező körülményeket teremt. A talajkomplex
megnövekedett szorpciós kapacitásának, a huminsavak kelátképző tulajdonságainak, a pH-érték
optimalizálásának és a gyökérzet már említett stimulálásának köszönhetően javul a talajban és az alkalmazott
trágyázószerekben jelenlévő, de a pázsit által csak nehezen hozzáférhető tápanyagok kihasználása, fokozatos
felaszabadítása és hozzáférhetősége. A jelentősen javuló tápanyagkihasználás miatt javasolt az alkalmazott
trágyázószerek – főleg a nitrogénműtrágyák – adagolásának csökkentése, ami nagyban csökkenti a gyep
kiégésének kockázatát. A HUMAC®Agro termék alkalmazását követően a talajkörnyezet általános harmonizációja
növeli a fotoszintézis hatékonyságát, valamint élénkebb színeket és jobb bokrosodást (sűrűbb pázsitot), vitalitást
és gyorsabb regenerációt biztosít a kaszálás után vagy károsodás esetén.

Ajánlott alkalmazás és adagolás
Gyepre alkalmazandó alapvető adagolás: 200-500 kg/ha
A HUMAC®Agro terméket ajánlott még a gyep telepítése előtti talajelőkészítés során alkalmazni. A gyepszőnyeg-termesztő telepeken, ahol a gyepszőnyegek létrehozása során termőtalaj-rétegek ismételt elvitelére
kerül sor, a huminsavak alkalmazása még fontosabb szerepet játszik. Az adagolást és az alkalmazás módját az
adott talaj minőségi jellemzőihez kell igazítani – ez ügyben konzultálhat cégünk képviselőivel is. A termék
normál adagolása a talaj minőségétől függően 200-500 kg/ha, de gyengébb minőségű talajnál az adagolás ennél
nagyobb is lehet. A huminsavaknak bizonyos időre van szükségük ahhoz, hogy a talaj ásványi összetevőivel ún.
szerves-ásványi komplexeket hozzanak létre, és teljes mértékben érvényesülhessenek azok talajra és a gyepre
kifejtett pozitív hatásai. Ezért a HUMAC®Agro terméket ajánlott ősztől kora tavaszig, azaz a vegetációs
időszakon kívül alkalmazni, de nem kizárt annak alkalmazása az év bármely szakaszában. A gyep telepítése során
ajánlott a terméket a talaj felső rétegébe, kb. 5- 10 cm-es mélységig belefogatni. A már telepített gyepnél a
termék egyszerűen a gyep felszínére, bedolgozás nélkül is alkalmazható. A HUMAC®Agro megfelelő
mennyiségben való alkalmazását követő 3-4 évben az összes többi ásványi trágya – főleg a nitrogénműtrágyák –
adagolását ajánlott az adott területre általában használt adagoláshoz képest kb. 30-50%-kal csökkenteni.
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