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 Vplyv HUMAC Agro na výnosy a rentabilitu pestovania jahôd 
 
 Plantáž  jahôd sa nachádza v Wojewodstwe Lubelskim, okres  
Leczna, obec Stara Wies.   Rozhloha plantáže je 9 ha a pestujú sa 2 odrody: 
Senga Sengana a Honeoye 
 
  V roku 2013 bol prvýkrat aplikovaný HUMAC Agro. Aplikácia bola realizovaná na 
existujúcich porastoch. Aplikácia bola prevedená posypom na povrch pôdy a zapracovaním 
pri obhrabávaní porastov. 
 
 Na jar boli zaznamenaní už prvé rozdiely :  
 neboli pozorované mláky vody v pôdných nerovnostiach, ktoré sa nachádzajú na poli.  
  chýbajúce plesne po zime ( v jesení nebol realizovaný profilaktický postrek proti plesniam). 
 Po vykopaní niekoľkých kríkov boli zaznamenané výrazné rozdiely v koreňovom systéme, 

ktorý bol po aplikácii HUMAC Agro viac rozvinutý.  
 Pozorovaný bol tiež výraznejší  rast nových primárnych koreňov a z nich vyrastajúcich 

ďalších vlásočníc. 

 Dávkovanie hnojív na ploche s HUMAC Agro bolo znížené o 50%.  
 Hnojení predtým bolo realizované viaczložkovými minerálnymi hnojivami v dávke 800 kg/ha,  
z čoho 400 kg/ha bolo aplikovaných na jeseň a 400 kg/ha na jar. 
 
Ďalej bola pozorovaná :  
 zvýšená odolnosť jahôd na nízke teploty a nedostatok vody 
 Kríky boli bohaté na puky kvetov a v čase kvitnutia boli kvety veľké, hrubé a kríky boli 

oblepené kvetmi 
 Po kvitnutí   prakticky všetko ovocie dozrelo a kríky boli oblepené plodmi 
 Jahody boli veľké, silné a robustné.    
 Pozorovali sme tiež zvýšenú odolnosť na plesňové ochorenie 
 Bol realizovaný jeden ochranný postrek menej ako na časti kde nebol dodaný HUMAC Agro. 

 
 Na jeseň boli pozorované ďalšie zmeny ktoré potvrdzujú prínos a  efekt po aplikácii 
 HUMAC Agro:  
 počet a vzhľad poplazov - bolo ich veľa, boli silné a mali dobré vypracovaný systém 

koreňový.  
 nové výhonky sa po aplikácii HUMAC Agro prijali praktický na 100%. 

 
 

Na základe dosiahnutých výsledkov, bola realizovaná ďalšia aplikácia HUAMC Agro na zvyšnej 
časti sledovanej  plantáže a pod výsadbu nových jahôd. 

   
 
Po skončení sezóny bolo vykonané vyhodnotenie výnosov z oboch odrôd z časti, kde bol aplikovaný 
HUMAC Agro v porovnaní s kontrolnou plochou. 
 

Plantáž nemá zavlažovanie! 
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Vyhodnotenie : 
 
Z celkovej plochy 9 ha bolo na ploche 5 ha aplikovaný  HUMAC Agro a 4 ha ostali ako kontrola  z 
ktorých na 2 ha bola odroda Senga Sengana a na 2 ha odroda Honeoye 
. 
Porovnanie výnosov  odrody Honeoye :  
 20,1 t/ha u kontrolnej skupiny s plnou dávkou minerálnych hnojív  a 22,1 t/ha pri dávke 

HUMAC Agro a pri hnojeniu zníženom o 50%.  
 Pri priemernej cene okolo 2PLN / kg výnos obdŕžaný z 1 ha Honeoye bez dávky HUMAC 

Agro predstavoval 40 200 PLN, kým z hektára kde bol aplikovaný HUMAC Agro bol výnos 
44 200 PLN.  
 
Rozdiel vo výnosoch medzi kontrolou a plochou s HUMAC Agro bol + 4000 PLN = cca 
950 EUR 
 

Porovnanie výnosov  odrody Senga Sengana :  
 22,5 t/ha u kontrolnej skupiny s plnou dávkou minerálnych hnojív  a 24,7  t/ha pri dávke 

HUMAC Agro a pri hnojeniu zníženom o 50%.  
 Pri priemernej cene okolo 2PLN / kg výnos obdŕžaný z 1 ha Senga Sengana  predstavoval 

45 000 PLN/ ha z kontroly, kým z plochy, kde bol aplikovaný HUMAC Agro predstavoval 
čiastku 49 400 PLN /ha.  
 

 Rozdiel vo výnosoch medzi kontrolou a plochou s HUMAC Agro bol     4 4000 
 PLN/ha= cca  1 040 EUR/ha 
 
 Náklady na HUMAC Agro pri dávke 350 kg / ha predstavovali čiastku 1 239,84 PLN =cca 291 EUR 
 
Zníženie nákladov, bolo dosiahnuté vďaka aplikácii 50% dávky minerálnych hnojív, čo predstavuje 
sumu  1400 PLN = 330 EUR.  Úspora na znížení ochranného postreku proti plesniam o jednu 
aplikáciu predstavuje cca 200 PLN = 47 EUR 
 
 Zníženie nákladov v prvom roku aplikácie HUMAC Agro predstavujú čiastku 1240 PLN = 291 
EUR, čo je vlastne pokrytie nákladov na nákup HUMAC Agro. 
  

Humac Agro účinkuje 4 roky. 
 
Zníženie nákladov za toto obdobie( 4 roky)  po odpočítaní ceny hnojív predstavuje čiastku 3 720 

PLN = 870 EUR / ha 
 

+ k tomu prijímame fakt, že prostriedky na ochranu rastlín a hnojiva majú tendenciu cenového rastu. 
 
Rentabilita aplikácie HUMAC Agro za 4 roky:  
 
 zvýšený výnos z predaj jahôd z titulu zvýšenia výnosov o cca 10%, čo pri cenách 

v roku 2015 predstavuje čiastku 8 400 PLN x 4 roky =33 600 PLN  
 zníženie nákladov na hnojivá a postreky 3 720 PLN = 37 320PLN    

 
8 780 EUR  za 4 roky pri investícii 291 EUR 
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Hektárový výnos – porovnanie - pokus a kontrola u jednotlivých odrôd  
 

 
 
Finančné tržby z 1 hektára v PLN – u jednotlivých odrôd – pokus - kontrola 
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Bez HUMAC Agro        S HUMAC agro 
 

  

  
  

Bez HUMAC Agro        S HUMAC agro 
                                  
 
S pozdravom 
          MVDr. Jaroslav Karahuta 
                  konateľ spoločnosti 


