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 Vplyv HUMAC Agro na ekonomiku pestovania fazule - rok 2014 

Poľsko - woj. Lubelske, okres Hrubieszow, obec Mircze. 

 
Porast fazule sa nachádzal v woj. Lubelskom, v okrese Hrubieszowskom, obci Mircze. 

Do testovanej pôdy bolo aplikovaných 250 kg/ha HUMAC Agro a minerálne hnojenie bol 

znížené o 50%.   

HUMAC Agro bol aplikovaný v jari 2014.  

Vyhodnotenie :  

 
 Fazuľa z Humac Agro 250 kg/ha Kontrola 0 kg/ha 

Počet strukov  26 16 

Systém koreňový Viac rozvinutý, viac hrčiek, - 

hrčkotvorných baktérii Rhizobium 

Menej rozvinutý,  menej hrčiek, - 

hrčkotvorných baktérii Rhizobium 

Vzhľad rastliny Rastliny viac rozvinuté, zelenšie, 

zdravšie 

Rastliny menšie, svetlejšie 

   

Štruktúra pôdy Pôda hrudkovitá, vidieť zmenu a 

cítiť pri chôdy špongiovitejšiu 

štruktúru  

Pôda zhutnená, bez zmien v štruktúre.   

 Chýba špongiovitý charakter 

Minerálne hnojenie Znížené o 50% Plné minerálne hnojenie 

Zdravotný stav 

rastlín 

Rostliny viac odolné na choroby 

ako :  

Sivá pleseň spôsobená hubou 

Botryotinia fuckeliana, hubovitá 

hniloba spôsobená Sclerotinia 

sclerotiorum, hrdza fazuľová v 

dôsledku Uromysec phaseoli 

Na niektorých rastlinách bolo možné 

pozorovať prítomnosž chorôv ako : hrdza 

fazuľová, hubovitá hniloba, sivá pleseň. 

Zrno Viac vyrovnané, menej drobných 

zŕn, bez znakov poškodenia a 

príznakov chorôb 

Väčší podiel drobných zŕn, s početnými 

znakmi poškodených a chorých zŕn. 

  

Výnos Výška výnosov 2,5 t z ha je cca 

25% vyššia ako na kontrole. Zrná 

zdravé. 

Výnos  1,76 t z ha, zrno drobnejšie, s 

evidentnými znakmi spojenými s 

chorobami fazule. 

 

 Porast na ktorom bol aplikovaný HUMAC Agro bol celkovo zdravší, odolnejší na 

choroby a výnosnejší, pričom  je dôležité poukázať na fakt, že na poraste bolo výrazne 

znížené minerálne hnojenie.  

 Rozdiel vo výnose bol 740 kg. Ekonomický efekt pri cene 5PLN za kg bol 3700 

PLN čo je cca 880 EUR. 

 Po odrátaní nákladov na HUMAC Agro vo ostal pre pestovateľa zisk už v prvom 

roku vo výške cca 690 EUR. 

 K tomuto zisku je potrebné dorátať zníženie nákladov na minerálne hnojenie o 

cca 50% a zatiaľ nevyčíslená pridaná hodnota priaznivého vplyvu HUMAC Agro na 

kvalitu a štruktúru pôdy.  
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