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Glukohumáty – efektívna alternatíva hnojenia
Dňa 16.2. v rámci odborného seminára, ktorý vo
Veľkom Mederi zorganizoval úrad RPPK Komárno, vystúpil aj Ing. Peter Uhrík za spoločnosť
PARTNER-vetagro, s.r.o. V krátkej prezentácii
informoval o jednej z možností, ako efektívne
praktizovať výživu rastlín prostredníctvom glukohumátov spoločnosti Fertirev. Spoločnosť
PARTNER-vetagro, ktorá je distribútorom týchto hnojív, pôsobí v tomto segmente trhu tretím
rokom. Je si vedomá, že uvádzanie každého nového výrobku, napriek tomu, že existuje množstvo teoretických aj praktických skúseností s ich
používaním, sprevádzajúcich vývoj a uvádzanie
na trh, je najpresvedčivejšie overiť si účinky daných výrobkov v domácich podmienkach. Ťažiskom vystúpenia a prezentácie bolo preto vyhodnotenie a diskusia k dosiahnutým výsledkom
na poliach slovenských farmárov za vegetačné
roky 2009 a 2010. Kým v roku 2009 bolo overenie realizované na piatich plodinách o celkovej
výmere zhruba 250 ha overovaných lánov, tak
v roku 2010 spoločnosť zapojila do overovania
spolu 12 plodín na celkovej výmere necelých
900 ha oproti kontrole zhruba 2200 ha. Spolu
na 43 lánoch. Pri komentovaní výsledkov Ing.
Uhrík uviedol, že sa voči sebe porovnávali dva
extrémne roky, kedy rok 2009 bol veľmi suchý
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a naopak rok 2010 extrémne mokrý. Aj z tohto
titulu nebolo možné vyhodnotiť zhruba polovicu porastov v overení, nakoľko došlo k ich silnému podmočeniu alebo zaplaveniu. V oboch
vegetačných ročníkoch sa však na overovaných
lánoch dosiahli vyššie úrody, pričom v suchom
roku 2009 bol rozdiel medzi overovanými a kontrolnými lánmi vyšší. V rámci vystúpenia bolo
prezentovaných množstvo informácií o dosiahnutých výsledkoch, vrátane bohatej fotodokumentácie, ktorou overovatelia dokumentovali
proces overovania počnúc sejbou a končiac
zberom. Ing. Uhrík z veľkého množstva výsledkov prezentoval najmä veľmi pozitívne efekty na jarnom jačmeni, slnečniciach, kukurici
na zrno, ako aj na pšeniciach, kde sa overoval
účinok listových hnojív. Tieto boli mimoriadne
efektívne na produkciu v kombinácii s hnojivom
DAM vo fáze produkčného hnojenia, ale potvrdil
sa aj vplyv na kvalitu zrna, kedy v overovanom
prípade boli oproti kontrole dosiahnuté lepšie
kvalitatívne parametre, čím sa pšenica dostala
do kategórie potravinárskej kvality.
Na záver poďakoval všetkým pestovateľom,
ktorí umožnili zrealizovať taký široký rozsah
overovania a vyslovil presvedčenie, že tieto
výrobky napĺňajú v praxi tie prednosti, ktoré

neprezentuje len firemná literatúra, ale najmä
množstvo nezávislých výskumných ústavov, inštitúcií a univerzít. Len pri zbežnom pohľade
na ďalší vývoj bude nevyhnutné, aby sa pri zvyšujúcich sa vstupoch do výživy, táto realizovala
mimoriadne efektívne a prostredníctvom výrobkov, s čo najvyšším účinkom, pri súčasnom
znižovaní zaťažovania životného prostredia
nežiaducimi látkami a obohacovaní pôd organickou zložkou. Odkázal na webovú stránku
spoločnosti www.vetagro.sk, ktorá obsahuje
informácie o jednotlivých výrobkoch, ako aj
dokumentáciu overovaní.
Ing. Marián Uhrík

