
Quick Humin Forte 

 

Složení: organominerální kapalné hnojivo s obsahem humínových kyselin z leonarditu, makro a mikroprvků 
 
Chemické a fyzikální vlastnosti: 

VLASTNOST HODNOTA VLASTNOST HODNOTA 

Sušina v % min. 15,0 Celkový draslík jako K2O v sušině v % min. 4,0 

Spalitelné látky v sušině v % min. 50,0 Celkový hořčík jako MgO v sušině v % min. 1,0 

Celkový dusík jako N v sušině v % min. 15,0 Humínové látky v sušině v % min. 25,0 

Celkový fosfor jako P2O5 v sušině v % min. 4,0 Hodnota pH 6,0 - 8,0 

Použití: 
Pšenice ozimá, ječmen jarní, řepka olejka, cukrovka – dokonale prozkoušeno v maloparcelkových pokusech 
Dále: kukuřice, mák, brambory, chmel, vinná réva, slunečnice, luskoviny, hořčice, len olejný, peckoviny, jádroviny, drobné 
ovoce, jahody, zelenina  

Účinek: 

• Urychluje růst 
• Stimuluje rozvoj kořenů 
• Zlepšuje příjem živin 
• Zvyšuje počet odnoží a tím i hustotu porostu (při aplikaci do poloviny sloupkování) 
• Zvyšuje obsah chlorofylu v listech a intenzitu fotosyntézy 
• Zvyšuje vitalitu rostlin a odolnost proti stresu (např. ze sucha) 
• Napomáhá regeneraci porostu (např. po abiotickém poškození) 
• Vysoká výnosová odezva, pozitivní vliv na objemovou hmotnost, HTZ 
• Plasticita použití v různých plodinách i termínech 
• V tank-mixu s některými regulátory poléhání v podmínkách sucha částečně eliminuje jejich razanci (zmírňuje jejich   
  vedlejší účinky)   

Dávka: 1 l/ha, lze i 2x v rozmezí 10-14 dní (obiloviny) nebo větší 
Mísitelnost v TM: s čímkoliv 
Balení: 10 l; 1000 l 

Aplikační tabulka 

Plodina 
Aplikační  
rozmezí 

Nejoptimálnější termín aplikace 
v BBCH v systému dalších  
technologických zásahů 

Účinek Výsledek 

Ozimá  
pšenice 

BBCH 13 - 49 

BBCH 30   
Atonik resp.Asahi 0,6 + CCC 0,5-1,5  l/ha 

následně 
BBCH 32 – 37 

Quick  (+ např. trinexapak-ethyl,…) 

zvýšení vitality 
zlepšení kondice 
podpora kořenové 
soustavy 
zlepšení příjmu dusíku 

vyšší hustota porostu 
vyšší počet zrn v klasech 
vyšší výnos vyšší HTZ 

Jarní  
ječmen 

BBCH 13 - 49 

BBCH 29 
Vitalroot + herbicid 

nebo Vitalroot + Talius 
následně 
 BBCH 32   

Quick (+ např. trinexapak-ethyl,…) 
Aplikaci lze opakovat 2x v odstupu  10 

– 14 dní 

zvýšení vitality 
zlepšení kondice 
podpora kořenové 
soustavy 
zlepšení příjmu dusíku 

vyšší počet odnoží vyšší 
počet klasů/ m2 vyšší 
počet zrn v klasech vyšší 
výnos vyšší HTZ 

Řepka  
olejka 

BBCH 14 - 49 

BBCH 19-30 
prodlužovací růst 

 Quick (+ např. insekticid proti   
krytonoscům,…) 

antistresové působení 
podpora vitality 
zlepšení zdravotního 
stavu 

vyšší výnos 
vyšší HTZ 

Cukrovka BBCH  16 - 49 
Červen-srpen 

Quick + bor (+ fungicid) 
Lze i opakovaně 2x 

zlepšení celkové kondice 
vyšší odolnost k suchu 
zvýšení vitality 

vyšší výnos 
vyšší cukernatost 
nižší PCM – lepší 
zpracovatelnost 

 
(doporučení jsou podložena 6-letými výsledky maloparcelkových pokusů spol. DITANA) 



 
 
 
 
Graf 1: Vliv aplikace Quick H.Forte 1 l/ha na výnos pšenice  

(Ditana, 2014 - 2019)  

 

 

  

 
 
Obr. 1: Vlevo kontrola, vpravo po aplikaci Quick H. Forte 1l/ha v BBCH 31;zvýšení výnosu o 7,6 q/ha (11. 6. 2019, RGT Reform, Ditana) 

 
*dle výsledků a cen z roku 2019 
 
 

 
Obr. 2: Vlevo kontrola, vpravo aplikace Quick H. Forte 1 l/ha v BBCH 31 – 32; zvýšení počtu klasů/m2 o 92, zvýšení výnosu o 9,8 q/ha 

(7. 6. 2019, Bojos, Ditana) 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         kontrola Quick H. Forte 
1 l/ha 

Graf 3: Vliv aplikace Quick H.Forte 1 l/ha na výnos 
jarního ječmene (Ditana, průměr 2014 - 2019) 

Graf 4: Vliv aplikace Quick H.Forte 1 l/ha na 
obsah chlorofylu (Ditana, Bojos 2019) 
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Graf 2: Vliv aplikace Quick H. Forte 1 l/ha na hustotu  
porostu jarního ječmene (Ditana, 2014 - 2019) 
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