


HUMUS ACTIVE UNIWERSALNY
EKOLOGICZNY POLEPSZACZ GLEBOWY

W 1 litrze Humusu Active zawartych jest tyle kwasów humusowych i pozytywnych mikroorganizmów ile zawiera kilka 
ton obornika. W praktyce można przyjąć, że 2 l Humusu Active zastępuje efektywnie minimum 1 tonę obornika.

• zwiększenie zdolności sorpcyjnej – zdolności do gromadzenia składników pokarmowych w glebie (pojemność sorpcyj-
na w próchnicy jest nawet 12 razy większa niż pojemność części mineralnych)

• zwiększa zasobność gleb w związki próchnicze i składniki pokarmowe,
• reguluje i stabilizuje pH gleby,
• reguluje stężenie składników pokarmowych ( makro- i mikroelementów),
• uwalnia związane organicznie związki pokarmowe (N-azot;P-fosfor;K-potas i wszystkie makro-, mikro- i ultraelementy),
• znacznie zmniejsza wypłukiwanie nawozów mineralnych w związku z czym można zmniejszyć ich stosowanie nawet  

o 70%,
• zwiększa dostępność i przyswajanie mikroelementów,
• zwiększa pojemność wodną gleb, nawet 5-krotnie,
• poprawia strukturę agregatową gleb, poprawiając stosunki wodno-powietrzne. W glebach piaszczystych następuje 

zwiększenie zwięzłości, a w glebach ciężkich zwiększenie gruzełkowatości gleb. Znaczący wpływ na tworzenie struktu-
ry agregatowej gleb mają polisacharydy, białka, tłuszcze i lignina,

• zwiększa wzrost korzeni zwłaszcza włosowatych, którymi głównie roślina pobiera pokarm,
• zwiększa ilość i zawartość minerałów i witamin w roślinach,
• znacznie ogranicza chlorozę spowodowaną brakiem żelaza,
• zmienia barwę gleby na bardziej brunatną, co powoduje lepsze pochłanianie promieni słonecznych, poprawiając właś-

ciwości termiczne gleby. 
Obecnie popełniamy kardynalny błąd, traktując glebę jako martwy twór i rozpatrując procesy w niej zachodzące za pomo-
cą mechanizmów i praw fizyki odnoszących się do materii nieożywionej.

Gleba traktowana tylko w sposób mechaniczny i chemiczny z 
pominięciem biologii gleby, szczególnie życia mikrobiologicznego ulega 
zatruciu i obumiera. Na powierzchni 1 ha żyznej gleby znajduje się około 20 
ton żywych organizmów. To one zapewniają ciągłą dostępność dla roślin skład-
ników pokarmowych. Miliardy mikroorganizmów rozkładających materię i związki 
organiczne oraz ich enzymy i produkty metabolizmu roślin tworzą wokół korzeni bio-
logiczną otoczkę, tzw. ryzosferę. Procesy bio-fizyko-chemiczne zachodzące w ryzosferze 
wpływają na zwiększenie dostępności składników mineralnych w roztworze glebowym, co 
wpływa korzystnie na lepszy wzrost i plonowanie upraw. Humus Active zawiera bakterie azo-
tobacter, nitrosomonas, bakterie fotosyntetyzujące, pozytywne pałeczkowce i grzyby, które po-
wodują rozkład materii i związków organicznych tworząc próchnicę oraz udostępniając składniki 
pokarmowe w ilości nawet kilkaset kilogramów na ha. 

Połączenie Pozytywnych Mikroorganizmów z próchnicą pozwala na pełne i szerokie wykorzystanie 
związków próchniczych oraz stwarza warunki do prawidłowego rozwoju mikroflory bakteryjnej.

• powodują ciągłe odtwarzanie próchnicy w glebie rozkładając masę organiczną z resztek pożniwnych, liści, 
gałązek, chwastów, traw i innych organicznych części roślin,

• zwiększają dostępność składników pokarmowych dla roślin,
• znacznie niwelują zawartość toksyn w glebie nawet tych pochodzących ze związków chemicznych. Próchnica 

dzięki dużej sorpcyjności wchłania toksyny a mikroorganizmy je rozkładają wykorzystując zawarte w nich związki 
energetyczne,

• zabezpieczają rośliny przed przedawkowaniem nawozami mineralnymi co jest częstym przypadkiem zwłaszcza przy 
braku właściwych analiz zasobności gleb. Nadmiar niektórych pierwiastków może zablokować dostęp do pozostałych 
składników pokarmowych,

• ograniczają rozwój niekorzystnych organizmów- patogenów glebowych i rozwój chorób grzybowych,
• przyspieszają wzrost pędów roślin i systemu korzeniowego,
• nawet kilkukrotnie zwiększają rozwój mikoryzy w korzeniach,
• znacznie poprawiają jakość plonu oraz jego wartość odżywczą, wygląd i walory smakowe,
• zapobiegają degradacji gleb poprzez neutralizowanie metali ciężkich i innych toksycznych dla roślin substancji,
•  rozkładają związki mineralne i organiczne udostępniając pobierane przez rośliny jony składników mineralnych we 

właściwej postaci. Bakterie azotobakter i bakterie fotosyntetyzujące mogą dostarczyć roślinom azotu nawet 70 kg/ha.

• Dzięki połączeniu w Humusie Active Pozytywnych Mikroorganizmów z koloidami próchniczymi trwałej aktyw-
nej próchnicy uzyskujemy kompleksowe i pełne działanie poprawiające żyzność gleby. Na glebie traktowanej 
Humusem Active rośliny szybciej rosną, są zdrowsze i wydają wysokiej jakości i bogaty w wartości odżywcze 
plon. Połączenie tych składników powoduje, iż Humus Active jest innowacyjnym produktem, o działaniu kom-
pleksowym, przyjaznym dla roślin, środowiska glebowego i zdrowia człowieka. 

• Połączenie takie powoduje ciągłą dostępność dla roślin wszystkich składni-
ków pokarmowych we wszystkich jej fazach ich rozwoju,

• Pozytywne Mikroorganizmy przekształcają składniki pokarmowe w dostęp-
ne dla roślin formy, a próchnica je gromadzi,

• stosując dolistnie Humus Active w trakcie wegetacji roślin dostarczamy 
optymalne ilości kwasów humusowych i Pozytywnych Mikroorganizmów, 
nie narażając roślin na utratę energii dla pozyskiwania składników pokar-
mowych w formach dostępnych i dodatkowo chronimy rośliny przed pa-
togenami. Nalistne stosowanie Humus Active zapewnia stałe i optymalne 
zaopatrzenie roślin w niezbędne składniki pokarmowe we wszystkich fa-
zach wzrostu i rozwoju roślin. Nie ma takiej możliwości, żeby jednorazowo 
nakarmić roślinę na cały okres wegetacji.

Humus Active zawiera:

• 55% kwasy humusowe w tym:
 - 49% kwasy huminowe,
 -   1% kwasy fulwowe,
 -   5% huminy i ulminy,
oraz
• białka glebowe,
• substancje wzrostowe (witaminy, auksyny i kwasy organiczne),
• celulozę, polisacharydy, tłuszcze roslinne i ligliny.

Próchnica i Pozytywne Mikroorganizmy zawieraj¹:

Po¿yteczny wp³yw zwi¹zków próchniczych zawartych w Humusie Active  
na w³aœciwoœci bio-fizyko-chemiczne gleby:

Wp³yw Pozytywnych Mikroorganizmów na glebê, roœliny i plony:

Korzyœci z po³¹czenia próchnicy i zawartych w niej kwasów humusowych  
z Pozytywnymi Mikroorganizmami:

Gleba uboga 
w kwasy humusowe

Gleba zasobna 
w kwasy humusowe

®

Zakwalifikowany do stosowania w rolnictwie ekologicznym pod numerem NE/147/2011 

®

• 90% substancji organicznych w postaci:
 - próchnicy (TAP-Trwała Aktywna Próchnica),
 - pozytywnych mikroorganizmów (azotobacter, nitrosomonas,
  bakterie fotosyntetyzujące, pozytywne pałeczkowce i grzyby),

oraz
• minerały ilaste,
• składniki pokarmowe: azot, fosfor, potas oraz pozostałe 
 makro-, mikro- i ultraelementy,
• krzemionkę koloidalną,
• wodę kapilarną. 

10 TON10 TON



UPRAWY KONWENCJONALNE: 
SPOSÓB UŻYCIA: W uprawach konwencjonalnych i zintegrowanych - 20 l. HUMUSU ACTIVE 
rozcieńczamy w 400 l wody w opryskiwaczu z uruchomionym mieszadłem. Taką dawką cieczy 
roboczej opryskujemy glebę o powierzchni 1 ha. HUMUS ACTIVE stosujemy dwa razy do roku. 
Pierwszy zabieg wykonujemy wiosną a drugi jesienią. Do każdego z zabiegów używamy 20 l HUMU-
SU ACTIVE na 1 ha. Zabiegi HUMUSEM ACTIVE zaleca się wykonywać na wilgotną glebę, krótko przed 
planowanymi uprawkami. W przypadku kiedy nie ma możliwości przemieszania gleby po wykonanym 
zabiegu korzystnie jest wykonać oprysk HUMUSEM ACTIVE na wilgotną glebę, krótko przed przewidy-
wanymi opadami lub w czasie opadów, tak aby HUMUS ACTIVE mógł jak najszybciej przedostać się do 
strefy korzeniowej roślin.

TERMINY STOSOWANIA: 
Wiosną – pogłównie lub doglebowo od ruszenia wegetacji do końca maja. Można stosować po wschodach roślin. 
Jesienią – po zbiorach do połowy listopada pod warunkiem, że średnia temperatura dobowa nie jest mniejsza niż 
5°C. Można stosować po wschodach roślin.
Na ściernisko – tuż przed planowanymi uprawkami. 

UPRAWY EKOLOGICZNE:
SPOSÓB UŻYCIA: • Doglebowo – wiosną po ruszeniu wegetacji roślin (I termin) oraz jesienią przed ustaniem wegetacji (II 
termin) używając do każdego terminu 20l/ha HUMUSU ACTIVE po uprzednim rozcieńczeniu w 400l wody. Tak przygoto-
waną cieczą użytkową należy pokryć glebię na powierzchni 1 ha używając opryskiwacza lub wozu asenizacyjnego. Zabieg 
najlepiej wykonać przed uprawkami lub w czasie opadów deszczu tak aby HUMUSU ACTIVE mógł jak najszybciej przedo-
stać się do strefy korzeniowej roślin. • Nalistnie – w okresie wegetacji roślin należy wykonywać opryski stosując 5 litrów 
HUMUSU ACTIVE rozcieńczonego w 200l wody. Dokarmianie nalistne HUMUSEM ACTIVE stosować od ruszenia wegetacji 
do zbiorów, nie częściej niż raz w tygodniu. Dodatkowe opryski drzew i krzewów owocowych po zbiorach przygotują ro-
śliny do spoczynku zimowego i spowodują szybki rozkład masy organicznej na glebie.

TERMINY STOSOWANIA:
Wiosna – pogłównie lub doglebowo od ruszenia wegetacji do końca maja. Można stosować po wschodach roślin.
Lato – dokarmianie nalistnie. Optymalne warunki to duża wilgotność powietrza i temperatura w granicach 10-20° C. 
W dni słoneczne opryski należy wykonać wcześnie rano lub późnym wieczorem.
Na ściernisko – tuż przed planowanymi uprawkami.
Jesień – pogłównie lub doglebowo po zbiorach, do połowy listopada pod warunkiem, że średnia temperatura dobowa nie 
jest mniejsza niż 5°C. Można stosować po wschodach roślin.

DODATKOWE INFORMACJE:
Nie łączyć ze środkami ochrony roślin, nawozami mineralnymi i innymi produktami syntezy chemicznej.

Stosować w temperaturze powyżej 5°C. Można stosować po wschodach roślin.
Przechowywać w miejscu zacienionym w temperaturze nie niższej niż 5°C i nie wyższej niż 30°C.

Ciecz użytkowa HUMUS ACTIVE nie posiada okresu karencji. Recepturę opracował prof. Olgierd Nowosielski.
Zezw. MRiRW nr G-233/11,nr G-233a/13 oraz G-233b/15.

• powoduje niską zawartość azotanów w glebie i w roślinach,
• chroni rośliny przed toksynami i innymi związkami chemicznymi zawartymi w glebie i w wodach gruntowych,
• obniża zasolenie gleb a podwyższona aktywność mikrobiologiczna w ryzosferze wpływa korzystnie na dostępność i 

pobieranie jonów składników mineralnych przez rośliny, m.in. ogranicza dostęp zbyt wysokiego stężenia NH4.
• rośliny są zdrowsze i wydają plony o wysokiej jakości odżywczej,
• poprawia jakość gleby,
• zwiększa zasobność gleby w próchnicę,
• nie zanieczyszcza środowiska glebowego i wód gruntowych.

Humus Active jest produktem zawierającym substancje organiczne o wysokiej zawartości kwasów humusowych i pozy-
tywnych mikroorganizmów, co skutecznie i trwale zwiększa żyzność gleb:
• może być stosowany we wszystkich uprawach rolniczych, sadowniczych, ogrodniczych, warzywniczych, roślin ozdob-

nych i w szkółkarstwie,
• powoduje wzrost plonów i poprawia ich jakość
• zapobiega nadmiernemu wysychaniu, erozji i utracie żyzności gleb,
• zapewnia niski koszt upraw roślin, zarówno w produkcji konwencjonalnej jak i ekologicznej,
• Humus Active jest wygodny w stosowaniu, zarówno doglebowym jak i nalistnym, można go z łatwością aplikować przy 

użyciu opryskiwacza,
• dzięki stosowaniu Humus Active możemy zmniejszyć stosowanie nawozów mineralnych i środków ochrony roślin na-

wet o 70%.
Jeżeli zadbamy, by resztki pożniwne pozostały na polu, to Pozytywne Mikroorganizmy zawarte w Humusie Active 
rozłożą tą masę organiczną uzupełniając niezbędne składniki pokarmowe w ilości wystarczającej do uzyskania 
wysokiego plonu  zwiększając jednocześnie zawartość próchnicy w glebie.

• miliardy Pozytywnych Mikroorganizmów (PM-ów), pochodzących z uszlachetnio-
nego przez dżdżownice kalifornijskie obornika zwierząt kopytnych z nieintensyw-
nych gospodarstw rolnych. PM-y asymilują azot z powietrza (bakterie Azotobakter) i 
uwalniają związane w glebie składniki pokarmowe takie jak azot (bakterie fotosynte-
tyzujące) oraz potas, fosfor i mikroelementy (bakterie promieniowe). PM-y wpływają 
korzystnie na rozwój życia mikrobiologicznego m.in. powodują lepszy rozwój miko-
ryz w korzeniach roślin, co poprawia stan odżywienia roślin w składniki mineralne 
oraz powoduje lepszy rozwój systemu korzeniowego. PM-y efektywnie rozkładają 
resztki organiczne (liście, łodygi, komposty i inne) dostarczając składniki pokarmowe 
oraz próchnicę pokarmową. Szybki rozkład materii organicznej dzięki dużej aktyw-
ności PM-ów znacznie ogranicza rozwój patogenów wywołujących choroby ro-
ślin.

• miliardy koloidów Trwałej Aktywnej Próchnicy (TAP) wraz z próchnicą pokarmo-
wą o powierzchni zbiorowej nawet 1000 m2, która jest niezbędna do trwałego 
rozwoju PM-ów. Dzięki temu gleba staje się bardziej pulchna i gruzełkowata i znacz-
nie zwiększa swoją pojemność wodną i sorpcyjną.

Badania prowadzone w ramach projektu 
EkoTechProdukt wykazały, że działanie 2L HU-
MUSU ACTIVE jest porównywalne do działania 1 tony obornika.

HUMUS ACTIVE zastosowany 2 krotnie w roku doglebowo i 4-6 razy nalistnie w okre-
sie wegetacji roślin powoduje wysokie i zdrowe plonowanie, nawet na słabych glebach a 
po paru latach systematycznego stosowania możemy doprowadzić do podwyższenia klasy 
gleby. Na glebach mocno zdegradowanych dawkę HUMUSU ACTIVE można zwiększyć nawet 
2-krotnie.

Uwaga: Przy dużej degradacji chemicznej gleb proces jej użyźniana jest dłuższy. 
Przy takich glebach zaleca się nawet dwukrotne zwiększenie dawki Humusu Active.

W 1 ml Humus Active zawiera:

Ekologiczne dzia³anie Humusu Active:

Korzyœci ekonomiczne stosowania Humusu Active:

Humus Active przeznaczony jest do nawożenia wszystkich gatunków roślin w uprawach polowych,  
wielkotowarowych, np. roślin sadowniczych, warzywnych, rolniczych i ozdobnych jak i pod osłonami,  

a także w parkach i terenach zieleni. HUMUS ACTIVE powoduje znakomite efekty wzrostowe  
zarówno w uprawach ekologicznych jak i tradycyjnych. HUMUS ACTIVE zastosowany  

doglebowo i nalistnie istotnie zwiększa pojemność wodną i sorpcyjną podłoża  
oraz poprawia wielkość i jakość plonów.  

Pielęgnując rośliny wyłącznie HUMUSEM ACTIVE zmniejszamy ryzyko chorób cywilizacyjnych.

1ha1ha

WODY
200L 200L

HUMUS

ACTIVE 

5L

205L

SPOSÓB UŻYCIA PRZY STOSOWANIU NALISTNYM

1ha1ha

WODY
400L 400L

HUMUS

ACTIVE 

20L

420L

SPOSÓB UŻYCIA PRZY STOSOWANIU DOGLEBOWYM



Kombinacja 
Świeża masa korzeni 

[g/1l gleby] 

Masa korzeni 
po wysuszeniu 

[g/1l gleby] 

Długość korzeni 
[cm/1l gleby] 

Pole powierzchni 
korzeni [cm²/1l gleby] 

Topaz/M26 Ariwa/M26 Topaz/M26 Ariwa/M26 Topaz/M26 Ariwa/M26 Topaz/M26 Ariwa/M26 
Kontrolna zerowa 2,83 a 3,23 a 1,33 a 1,17 a 635,0 a 805,2 b 190,6 ab 106,3 ab 
Kontrolna NPK 3,40 a 2,47 a 1,43 a 0,97 a 625,2 a 622,2 a 100,1 a 82,8 a 
Humus Active 3,53 a 3,40 a 1,33 a 1,30 a 863,6 b 711,7 ab 228,3 b 102,0 ab 

Kombinacja 
Średnica korzeni 

[mm] 
Objętość korzeni 

[cm³/1l gleby] 
Liczba wierzchołków korzeni 

[szt./1l gleby] 
Topaz/M26 Ariwa/M26 Topaz/M26 Ariwa/M26 Topaz/M26 Ariwa/M26 

Kontrolna zerowa 1,07 b 0,42 ab 1,50 ab 1,15 ab 2383 a 2549 abc 
Kontrolna NPK 0,64 ab 0,42 ab 1,37 ab 0,88 ab 2463 a 1618 a 
Humus Active 0,73 ab 0,44 ab 1,44 ab 1,19 ab 4184 b 2693 abc 

Drzewka jabłoni ‘Topaz’ nawożone Humusem Active 
miały większą długość korzeni oraz pole powierzchni i objętość korzeni niż drzewka 

z pozostałych kombinacji. 

Największą liczbę wierzchołków korzeni stwierdzono w kombinacji Humus Active,  
a najmniejszą w kontroli NPK. 

Zauważono korzystny wpływ zastosowanego Humusu Active 
na zmniejszenie średnicy korzeni i zwiększenie liczby wierzchołków korzeni, 

które są istotnymi parametrami korzeni w pobieraniu wody i składników mineralnych 
przez rośliny. Mniejsza średnica korzeni i większa liczba wierzchołków korzeni świadczy 

o większym udziale korzeni drobnych w systemie korzeniowym, 
co zwiększa efektywność mineralnego odżywiania roślin. 

Humus Active uczestniczy w badawczym programie unijnym EkoTechProdukt

Obserwacje i pomiary wykonane w 2011 roku

 Obserwacje faz kwitnienia
 Obserwacje zawiązywania owoców
 Pomiar chlorofilu w liściach  
 Pomiar wielkości plonu oraz jakości owoców
 Pomiary wielkości drzew
 Opracowywanie i zestawianie wyników z 2011 r.

Lokalizacja doświadczenia 
SD Dąbrowice
Sad prywatny w Makowie k/Skierniewic
Sad prywatny w Mokrej Lewej k/Skierniewic

Obserwacje i pomiary wykonane w 2011 roku
Obserwacje faz kwitnienia
Obserwacje zawiązywania owoców
Pomiar chlorofilu w liściach  
Pomiar wielkości plonu oraz jakości owoców
Pomiary wielkości drzew
Opracowywanie i zestawianie wyników z 2011 r.

Lokalizacja doświadczenia 
SD Dąbrowice • Sad prywatny w Makowie k/Skierniewic • Sad prywatny w Mokrej Lewej k/Skierniewic

WPŁYW HUMUSU ACTIVE NA WZROST SYSTEMU KORZENIOWEGO  
DWÓCH ODMIAN JABŁONI SZCZEPIONYCH  

NA PODKŁADCE M.26 I ROSNĄCYCH W RIZOBOKSACH 

Rizoboksy z drzewkami ustawioneRizoboksy z drzewkami ustawione
 w stelażu  w stelażu 

Skaner korzeniowy Skaner korzeniowy 

Humus Active uczestniczy w badawczym programie unijnym 
EkoTechProdukt

Badania nad wpływem Humus Active na wzrost i plonowanie roślin truskawki, jabłoni i wiśni przeprowadzono  
w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach, w ramach projektu pt. „Opracowanie innowacyjnych produktów  

i technologii dla ekologicznej uprawy roślin sadowniczych”, Akronim EkoTechProdukt, (www.insad.pl/EkoTechProdukt.html). 

Humus Active 

sprawdzony na po
lskich glebachHumus Active 

sprawdzony na po
lskich glebach



Tabela 1. Chlorofil, wielkość drzew, intensywność kwitnienia, liczba zawiązanych owoców  
oraz plon drzew jabłoni odmiany ‘Topaz’ przy zastosowaniu Humusu Active SD Dąbrowice 2011. 

Kombinacja Chlorofil 
[Spad]

PPPP 
[cm2]

Pow. liścia 
[cm2]

Intensywność 
kwitnienia 

L. zawiąz. 
owoców [szt.]

Plon 
[kg]

1. Kontrolna – „0” 47,88 7,86 31,15 9,00 21,13 2,26

2. Kontrolna – (NPK) 52,95 7,19 28,36 7,00 11,14 1,39

3. ‘Humus Active’ 50,70 7,86 36,74 9,00 14,25 2,46

Tabela 2. Chlorofil, wielkość drzew, intensywność kwitnienia, liczba zawiązanych owoców  
oraz plon drzew jabłoni odmiany ‘Ariwa’ przy zastosowaniu Humusu Active. SD Dąbrowice 2011. 

Kombinacja Chlorofil 
[Spad]

PPPP 
[cm2]

Pow. liścia 
[cm2]

Intensywność 
kwitnienia

L. zawiąz. 
owoców [szt.]

Plon 
[kg]

1. Kontrolna – „0” 50,60 6,01 34,37 7,00 5,13 0,86

2. Kontrolna – (NPK) 53,63 5,42 44,38 4,00 6,13 0,94

4.‘Humus Active’ 48,65 5,92 37,48 4,00 8,13 1,09

Jakość okulantów jabłoni i wiśni 2011, Mokra Lewa

Tabela. 3 Wiśnia Sabina’

Traktowanie Średnica [mm] Wysokość [cm] Suma przyrostów 
w koronie* [cm]

Liczba przyrostów* 
[sztuki]

Zero nawożenia 8,50 a 96,42 a 176,16 a 4,63 a

NPK 12,58 b-e 120,38 bc 230,75 b-d 5,00 a

‘Humus Active’ 12,40 b-e 132,86 cd 303,58 fg 6,08 ab

*- pędy dłuższe od 5cm.

Tabela.4 Jabłoń Topaz’

Traktowanie Średnica [mm] Wysokość [cm] Suma przyrostów 
w koronie* [cm]

Liczba przyrostów* 
[sztuki]

Zero nawożenia 12,48 a 107,70 a 15,74 a 1,45 a

NPK 14,30 b-d 124,58 b-d 24,94 ab 2,13 ab

‘Humus Active’ 13,92 b-d 124,78 b-d 47,04 de 2,38 ab

*- pędy dłuższe od 5cm. Owocujące drzewo odmiany ‘Topaz’ w kombinacji z zastosowaniem Humus Active

Tabela 5. Wpływ stosowania Humusu Active na przyrosty  
jednoroczne drzew wiśni odmiany ‘Sabina’. SD Dąbrowice 2011.

Kombinacja Suma przyrostów jednorocznych [m] Liczba przyrostów 
[szt.]

Średnia długość przyrostu 
[cm]

1. Kontrolna – „0” 8,16 40,50 22,30

2. Kontrolna – (NPK) 7,60 27,80 27,50

3. ‘Humus Active’ 8,20 45,50 14,80

Tabela 6. Wpływ stosowania Humusu Active na przyrosty jednoroczne drzew  
jabłoni odmiany ‘Topaz’. SD Dąbrowice 2011.

Kombinacja Suma przyrostów 
jednorocznych [m] Liczba przyrostów [szt.] Średnia długość przyrostu [cm]

1. Kontrolna – „0” 4,45 27,80 15,80

2. Kontrolna – (NPK) 3,54 23,30 14,90

3. ‘Humus Active’ 5,03 32,80 15,10

Na jakość owoców i ich ilość wpływa liczba przyrostów.
Dłuższe pędy są bardziej narażone na złamania.

Przy stosowaniu Humusu Active uzyskano największą liczbę przyrostów. 
Łączna długość przyrostów jednorocznych również była największa.



Drzewka odmiany
 ‘Ariwa’ 

traktowane 
w szkółce preparatami 

Humus Active 
już w pierwszym roku 

po posadzeniu
 miały 

pojedyncze owoce

Tab.7. Wpływ stosowania Humusu Active na przyrosty jednoroczne drzew jabłoni  
odmiany ‘Ariwa’. SD Dąbrowice 2011.

Kombinacja Suma przyrostów jednorocznych
 [m]

Liczba przyrostów 
[szt.]

Średnia długość przyrostu 
[cm]

1. Kontrolna – „0” 3,16 14,30 20,40

2. Kontrolna – (NPK) 3,06 15,80 20,40

3.‘Humus Active’ 2,78 20,50 14,10

EkotechProdukt, plantacja p. MACHAJ 2011 HONEOYE

Kombinacja Plon ogólny (kg/roślinę) Masa 1 owocu ( g) Zawartość chlorofilu

1. Kontrolna – „0” 0,217a 14,03e 350,5a

2. Kontrolna – (NPK) 0,219a 12,81bcd 399,0e

3.‘Humus Active’ 0,231a 11,81abc 394,3e

EkotechProdukt, doświadczenie (I) Dąbrowice 2011 HONEOYE

Kombinacja Plon ogólny (kg/roślinę) Masa 1 owocu ( g) Zawartość chlorofilu 

1. Kontrolna – „0” 0,269ab 10,94a 371,5cd

2. Kontrolna – (NPK) 0,342b-d 12,82a-c 362,0a

3.‘Humus Active’ 0,519de 13,43bc 365,8b

EkotechProdukt, doświadczenie (II) Dąbrowice 2011 ELKAT

Kombinacja Plon ogólny (kg/roślinę) Masa 1 owocu ( g) Zawartość chlorofilu 

1. Kontrolna – „0” 0,38b-d 13,73a-c 371,5ab

2. Kontrolna – (NPK) 0,36bc 12,21ab 382,5cd

3.‘Humus Active’ 0,48e 14,79c 372,8ab

ZASTOSOWANIE 
Humusu Active znacznie wpłynęło na zwiększenie 

pola powierzchni korzeni, objętości korzeni, 
liczby wierzchołków korzeni, świeżej masy korzeni 

oraz masy korzeni po wysuszeniu.

Wezykule w korzeniach roślin truskawki  
odm. ‘HONEOYE’  

(Sad Doświadczalny Dąbrowice 2011r.).

 Grzybnia mikoryzowa w korzeniach roślin 
truskawki odm. ‘HONEOYE’ 

 (Sad Doświadczalny Dąbrowice 2011r.).

Wezykule w korzeniach truskawki.

Korzeń truskawki z widocznymi strzępkami 
grzybni i wezykulami arbuskularnych  

grzybów mikoryzowych

Doświadczenie w rizoboksach  
w szklarni Instytutu Ogrodnictwa.

Pozytywne Mikroorganizmy

niekwestionowani specjaliœci 

od rozwoju roœlin i plonow
ania!

Pozytywne Mikroorganizmy

niekwestionowani specjaliœci 

od rozwoju roœlin i plonow
ania!

PLONOWANIE TRUSKAWEK



Uprawa roślin żywą próchnicą jest powrotem do upraw jaką stosowaliśmy przed wprowadzeniem  
obecnych nawozów i pestycydów. Jest jednak znacznie łatwiejsza i bezpieczniejsza dla ludzi i zwierząt.  

Znacznie obniża koszty upraw w porównaniu z metodą tradycyjną  
i nawet krotnie w porównaniu do kosztów upraw ekologicznych. 

Żywą próchnicą, o której tu mówimy jest Humus Active dopuszczony do obrotu przez Ministerstwo Rolnictwa i Go-
spodarki Żywnościowej oraz zakwalifikowany do stosowania w uprawach ekologicznych. Jest też zgłoszony w Urzę-
dzie Patentowym RP jako projekt wynalazczy.

Humus Active pozwala uprawiać bezpiecznie, naturalnie i wygodnie dając większe i zdrowsze plony. Dzięki zawartym 
w nim Pozytywnym Mikroorganizmom i Aktywnej Próchnicy Trwałej uruchamia z resztek pożniwnych i organicznych 
oraz z minerałów glebowych składniki pokarmowe potrzebne roślinie do prawidłowego jej rozwoju i wydania wyso-
kich i zdrowych plonów. Pozytywne Mikroorganizmy zawarte w Humusie Active takie jak: azotobacter i fotosyntezu-
jące udostępniają roślinie także azot z powietrza w formie pokarmowej (nawet do 70 kg/ha).Humus Active znacznie 
zwiększa też wytwarzanie mikoryzy przy korzeniach roślin (wg badań Programu Unijnego EKO-TECH PRODUKT - nawet 
10-krotnie). Dopiero ostatnio odkryto, że dominacja Pozytywnych Mikroorganizmów doskonale zabezpiecza rośliny 
przed wszystkimi patogenami.

Humus Active dostępny jest w postaci płynnej i dlatego naturalna uprawa z jego zastosowaniem jest łatwiejsza od 
dotychczas stosowanych metod upraw, ponieważ stosuje się w niej wyłącznie jeden środek zarówno doglebowo jak 
i nalistnie. Dostarcza i powoduje zmianę resztek pożniwnych i innych części organicznych (np. liści, zwiędłych traw i 
chwastów, gałązek itp.) w trwałą strukturotwórczą próchnicę zwiększając pojemność wodną i sorpcyjną gleby.

 Naturalna uprawa Humusem Active jest tańsza , gdyż każde kolejne opryskanie nim roślin i gleby powoduje uru-
chomienie z resztek pożniwnych i gleby, a następnie pobranie przez rośliny wielokrotnie większych ilości składników 
pokarmowych od wniesionych cieczą użytkową.

 

Humus Active jako żywa próchnica z próchnicą trwałą i pokarmową ma odczyn pH ok. 8 (w postaci stężonej); stęże-
nie soli ok. 60 g/l i zawiera składniki pokarmowe potrzebne roślinie w proporcji optymalnej do wzrostu. Zawiera azot, 
fosfor, potas, wapno, siarkę, wszystkie potrzebne roślinom i zwierzętom mikroelementy Fe, Mn, Zn, Cu, B, Mo i ultrami-
kroelementy Ti, Se, Co, V. Składniki te zawarte są w postaci olbrzymiej populacji Pozytywnych Mikroorganizmów, su-
presyjnych względem wszelkich patogenów oraz w postaci Trwałej Aktywnej Próchnicy (Dauerhumus) i pokarmowej 
(Nährhumus) zasiedlonej przez te mikroorganizmy. 

Wpływ Humusu Active na wzrost korzeni i występowanie arbuskularnych grzybów  
mikoryzowych w ryzosferze roślin truskawki odmian ‘Elsanta’, ‘Elkat’ i ‘Honeoye’ 

w warunkach polowych.

Celem przeprowadzonych badań było określenie wpływu zastosowania Humusu Active na wzrost i zasiedlanie korzeni 
roślin truskawki przez arbuskularne grzyby mikoryzowe. 

W korzeniach roślin oznaczono stopień frekwencji mikoryzowej i określono następujące parametry: F – frekwencję 

mikoryzową, M – względną intensywność mikoryzową, m – bezwzględną intensywność mikoryzową wg metody 
Trouvelot (1986).

Stopień frekwencji mikoryzowej oraz intensywność mikoryzowa w korzeniach roślin truskawki odm. ‘ELSANTA’, odm. 
‘ELKAT’ oraz odm.‘HONEOYE’ (Sad Doświadczalny Dąbrowice 2011r).

ELSANTA ELKAT

Kombinacja F% M% m% Kombinacja F% M% m%

Kontrola  8,89  0,09  1,0 Kontrola  14,44  0,28  1,80

Kontrola NPK  4,44  0,04  1,0 Kontrola NPK  6,67  0,58  2,33

Humus Active  22,22  0,47  1,83 Humus Active  23,33  0,63  2,71

HONEOYE

Kombinacja F% M% m%

 Kontrola  10,0  0,51 5,11

Kontrola NPK  7,78  0,08  1,0

Humus Active  24,44 0,51 2,15

Fot. 1. Arbuskule w 
korzeniach roślin 

truskawki odm. ‘ELSANTA’ 
truskawki.

Fot. 2. Spory w korzeniach 
roślin truskawki odm. 

‘ELKAT’ 

Fot. 3. Wezykule w 
korzeniach roślin 

truskawki odm. ‘ELKAT’ 

Fot. 4. Grzybnia 
mikoryzowa w korzeniach 

roślin truskawki odm. 
‘ELSANTA’ 

Humus Active uczestniczy w badawczym programie unijnym EkoTechProdukt

Obserwacje i pomiary wykonane w 2011 roku

 Obserwacje faz kwitnienia
 Obserwacje zawiązywania owoców
 Pomiar chlorofilu w liściach  
 Pomiar wielkości plonu oraz jakości owoców
 Pomiary wielkości drzew
 Opracowywanie i zestawianie wyników z 2011 r.

Lokalizacja doświadczenia 
SD Dąbrowice
Sad prywatny w Makowie k/Skierniewic
Sad prywatny w Mokrej Lewej k/Skierniewic

HUMUS ACTIVE (ŻYWA PRÓCHNICA) 
UMOŻLIWIA BARDZO WYDAJNĄ I NATURALNĄ UPRAWĘ ROŚLIN

¯ywa próchnica

Naturalna uprawa roœlin

prof. Olgierd Nowosielski

HUMUS ACTIVE (ŻYWA PRÓCHNICA) 
UMOŻLIWIA BARDZO WYDAJNĄ I NATURALNĄ UPRAWĘ ROŚLIN

Badania nad wpływem Humus Active na wzrost i plonowanie roślin truskawki, jabłoni i wiśni przeprowadzono  Badania nad wpływem Humus Active na wzrost i plonowanie roślin truskawki, jabłoni i wiśni przeprowadzono  
w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach, w Instytucie Ogrodnictwa w Skierniewicach, w ramach projektu pt. „Opracowanie innowacyjnych produktów  w ramach projektu pt. „Opracowanie innowacyjnych produktów  

i technologii dla ekologicznej uprawy roślin sadowniczych”, Akronim EkoTechProdukt, (www.insad.pl/EkoTechProdukt.html). i technologii dla ekologicznej uprawy roślin sadowniczych”, Akronim EkoTechProdukt, (www.insad.pl/EkoTechProdukt.html). 

® ®

EKOLOGICZNY



Nagroda Dyrektora
ZODR Barzkowice

za I miejsce
w konkursie Najlepszy Wyrób

(XXI Targi Rolne Agro Pomerania 2008)

EKO TARGI 2008
I miejsce 

dla PPH Ekodarpol 
za najlepszy produkt 

NAGRODA
Prezeza WFOŚiGW w Szczecinie

dla najlepszej firmy 
w zakresie ochrony środowiska

AGRO POMERANIA 2008
Barzkowice

EKO ZNAK

PAPKAPAPKA

®UPUPUPUPHUMUSHUMUS

PAPKAPAPKA

NA RESZTKI POŻNIWNE

Humus Active stosuje się z bardzo dobrymi efektami zarówno w uprawie ekologicznej jak i konwencjonalnej. 

Uprawa towarowa
Humus Active stosuje się doglebowo i nalistnie oraz przez fertygację przy użyciu maszyn i urządzeń stosowanych  
w gospodarstwie. 

Stosowanie doglebowe
Doglebowo zabiegi Humusem Active wykonujemy 2 razy w roku. Pierwszy zabieg wiosną, po ruszeniu wegetacji.  
20l Humusu Active rozpuszczamy w 400l wody, taką dawką cieczy roboczej opryskujemy powierzchnię 1 ha. Humus 
Active można też mieszać z gnojowicą i rozlać za pomocą wozu asenizacyjnego. Powyższy zabieg powtarzamy późną 
jesienią po opadnięciu liści. 

Nasiona , bulwy i korzenie rozsad zaprawiamy za pomocą Humusu Active zanurzając lub mocząc materiał rozmnoże-
niowy w cieczy użytkowej (2 l Humusu Active na 100 l wody).

Stosowanie nalistne
Nalistnie stosujemy Humus Active za pomocą opryskiwaczy lub zraszaczy w różnych fazach wzrostu, np. na zboża, 
rzepaki, buraki, ziemniaki, warzywa, kukurydzę w 5-8-ciu, a na drzewa i krzewy owocowe nawet w 10-ciu terminach (co 
ok. 2-4 tygodnie). W każdym terminie stosujemy ok.2 % ciecz użytkową rozpuszczając np. 5 l Humusu Active w 200 l 
wody lub ok. 20 l Humusu Active w 1000 l wody opryskując w zależności od potrzeb rośliny - najlepiej  opryskiwaczem 
z nawiewem, starając się pokryć cieczą użytkową całą część nadziemną roślin,  w tym dolną część blaszek liściowych. 
Humus Active zawiera zwilżacz oraz montmorylonit, przytrzymujący go mocno na powierzchni roślin. 

Zasady pielêgnacji

Przeciętnie co rocznie w uprawach konwencjonalnych należy na 1 ha użyć ok. 0,5 t nawozów mineralnych (sztucznych), 
0,5 t wapna oraz ok. 10 t organicznych nawozów gospodarskich. Koszt powyższych zabiegów kształtuje się na pozio-
mie 2-3 tys. złotych. 

Stosując Humus Active używamy przeciętnie co rocznie na 1 ha 75 l Humusu Active oraz ok. 100 kg nawozów mineral-
nych łącznie za ok. 1000 zł rocznie, otrzymując wysokie plony bardzo dobrej jakości. Zapobiegamy przy tym degrada-
cji środowiska i zmniejszamy ryzyko chorób cywilizacyjnych (w obliczeniach nie uwzględniono ochrony roślin której 
koszt przy prawidłowym stosowaniu Humusu Active jest znacznie mniejszy).

Na glebach zdegradowanych (zatrutych) działanie Pozytywnych Mikroorganizmów zawartych  w Humusie Active jest 
utrudnione tym bardziej im mocniej jest zatruta gleba, dlatego w takich wypadkach należy stosować więcej Humusu 
Active (nawet 2 – krotnie). Przy silnie zdegradowanych glebach efekty pozytywnego działania Humusu Active widocz-
ne są dopiero po ok. 1-2 lat. W pozostałych przypadkach działanie Humusu Active jest wyraźnie widoczne już w pierw-
szym roku stosowania.

Szczegółowych informacje o Humusie Active można uzyskać w siedzibie Producenta 
oraz na stronie internetowej www.ekodarpol.pl

Op³acalnoœæ uprawy Humusem Active

Stosowanie Hmumus Active przy użyciu fertygacji

Rodzaj upraw Sposób użycia

Uprawy warzywne szklarniowe
i polowe

10l Humus Active / 2000l wody / ha- przed wysadzeniem
5l Humus Active / 1000l wody / ha- co tydzień od wschodu roślin do zbiorów
10l Humus Active / 2000l wody / ha – po zbiorach

Drzewa i krzewy
15l Humus Active / 3000l wody / ha – po ruszeniu wegetacji
5l Humus Active / 1000l wody / ha – co tydzień do zbiorów
15l Humus Active / 3000l wody / ha – po zbiorach

Zioła i rośliny ozdobne
15l Humus Active / 3000l wody / ha - po wschodach roślin
W uprawach wieloletnich po ruszeniu wegetacji
5l Humus Active / 1000l wody / ha – w przypadku zapotrzebowania

Nagrody, wyró¿nienia, certyfikaty



Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „EKODARPOL” mgr inż. Zbigniew Zubala 
ul. Bolesława Chrobrego 19, 74-400 Dębno

tel./fax.: +48 95 760-03-22, +48 95 760-37-37
sekretariat@ekodarpol.pl 

www.ekodarpol.pl • www.humusactive.pl  

POZYTYWNE
MIKROORGANIZMY

®

TRWAŁA AKTYWNA
PRÓCHNICA

®

Kwasy HumusoweKwasy Humusowe
++

Pozytywne Pozytywne 
MikroorganizmyMikroorganizmy

Kwasy HumusoweKwasy Humusowe
++

Pozytywne Pozytywne 
MikroorganizmyMikroorganizmy

PROMOCJA !!!
OGÓLNOPOLSKI PROGRAM UŻYŹNIANIA GLEB  

Z PRODUKTAMI 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. 

Niechaj gleba żyzną będzie


