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PROMOCJA !!!
OGÓLNOPOLSKI PROGRAM TESTOWANIA PRODUKTÓW  

FIRMY EKODARPOL
Przyślij zdjęcia swoich upraw po zastosowaniu produktów firmy EKODARPOL

z porównaniem z upraw kontrolnych.

OTRZYMASZ W NAGRODĘ 20 L HUMUSU ACTIVE !
Szczegóły promocji na www.ekodarpol.pl/rolnictwo/dodaj-efekt oraz w regulaminie. 

PRODUKT

POLSKI



HUMICO ACTIVE jest dopuszczone do obrotu decyzją MRiRW G 582/16.

Co zyskujesz gdy stosujesz HUMICO ACTIVE:
–  podnosisz nawet 15-krotnie efektywność wykorzystania składników mineralnych z gleby,
–  poprawiasz strukturę swoich gleb i dbasz o ich urodzajność,
–  stosując systematycznie podnosisz nawet 8-krotnie pojemność wodną gleby,
– dostarczasz do gleby ponad 10 kg czystych kwasów humusowych, które stanowią główny 

składnik próchnicy glebowej,
–  przy zaburzonym stosunku C:N i intensywnym nawożeniu azotem optymalizuje warunki do 

rozwoju mikroflory bakteryjnej i przyspiesza rozkład resztek pożniwnych,
–  nie wymaga okresu karencji, 
– przy stosowaniu dolistnym kompleks humusowy wpływa pozytywnie na wykorzystanie przez 

rośliny nawozów lub środków w formie płynnej stanowiącej podstawę oprysku,
– stosując HUMICO ACTIVE rosną twoje plony, spadają koszty a gleba pozostaje w dobrej kulturze.

PPH EKODARPOL Zbigniew Zubala
ul. Grunwaldzka 20, 74-400 Dębno, tel. 95/760-03-22

www.ekodarpol.pl

SPOSÓB UŻYCIA: Stosować rano lub wieczorem w temperaturze od 50C do 300C.
DOGLEBOWO: Przy wszystkich uprawach polowych: rolniczych, sadowniczych, warzywniczych i na 
plantacjach HUMICO ACTIVE stosować w formie oprysku doglebowego w dawce 20 l/ha rozcieńczając w 
400 l wody. Można stosować jesienią i wiosną najlepiej przed opadami deszczu lub mieszając z glebą. Można 
stosować po wschodach roślin we wczesnym stadium, by możliwie najbardziej pokryć glebę opryskiem. 
HUMICO ACTIVE można stosować z innymi produktami stosowanymi w formie płynnej doglebowo np. 
RSM. 
DOLISTNIE: W celu zwiększenia efektywności stosowania zabiegów dolistnych można stosować do każdego 
oprysku dolistnego 5 l, HUMICO ACTIVE można mieszać z nawozami i środkami dolistnymi pod warunkiem, 
że stężenie tych środków w oprysku nie przekracza 3%. 

WYMAGANIA TECHNICZNE: • sprawny opryskiwacz z mieszadłem • dysze grubokropliste minimum 
0,4 mm lub do RSM • gęstość filtrów poniżej 60 Mesh.

Ciecz użytkowa HUMICO ACTIVE nie posiada okresu karencji. HUMICO ACTIVE można łączyć ze środkami, 
nawozami mineralnymi i innymi produktami syntezy chemicznej pod warunkiem wykonania próby łączonej 
we własnym zakresie. Pełną odpowiedzialność za połączenie HUMICO ACTIVE z innymi produktami syntezy 
chemicznej w jednym oprysku ponosi użytkownik. 

Przechowywać w temperaturze nie niższej niż 50C i nie wyższej niż 300C w miejscu niedostępnym dla dzieci. 
Chronić przed słońcem.
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