
HUMUS ACTIVE 
NA RESZTKI POŻNIWNE
SKŁAD
	55% kwasy humusowe z wyselekcjonowanych, młodych po-

kładów węgla brunatnego, w tym:
 kwasy huminowe, kwasy fulwowe, huminy i ulminy;
	Pozytywna mikroflora bakteryjna, w tym między innymi:
 Promieniowce, bakterie przetrwalnikujące, fluoryzujące, Pseudo-

monas, fosforowe, celulolityczne Azotobacter,Bacillus
	Dobroczynne grzyby, między innymi Mikoryza i Trichoderma.
	Naturalne białka i aminokwasy
	Substancje i enzymy stymulujące wzrost, w tym między innymi:
 auksyny, cytokininy, fosfatazy, proteazy dehydrogenazy
	Kompleksowy skład makro i mikroelementów:
 azot (N) min. 0,02%(m/m), fosfor (PO5) min. 0,30%(m/m), potas 

(KaO) min.0,55% (m/m), magnez (MgO) min.0,05%(m/m), wapń 
(CaO) min.0,30% (m/m), żelazo (Fe) min.450,0mg/kg, mangan (Mn) 
min.15,0mg/kg, cynk (Zn) min.3,0mg/kg, miedź (Cu) min.1,0mg/kg.

	Cukry wspomagające rozwój pozytywnej mikroflory bakteryjnej
	Minerały ilaste utrzymujące wodę w glebie

Jak działa Humus Active NA RESZTKI POŻNIWNE ?
	Kompleksowo rozkłada resztki pożniwne i masę zieloną, w 

tym: słomę zbożową, rzepaczaną, resztki po zbiorze kukury-
dzy, buraków, ziemniaków oraz wszelkiego typu masę z poplo-
nów uprawianych na nawóz zielony.

- Bogata, dodatkowo namnożona, mikroflora bakteryjna,  
zawarta w produkcie, w tym między innymi:
•	 bakterie celulolityczne- specjalizują się w rozkładzie materii 

organicznej i udostępniają uwiązane organicznie składniki  
pokarmowe. 

•	 bakterie fosforowe – udostępniają fosfor z form osadowych
•	 bakterie azotobacter – wiążą i udostępniają roślinom azot  

atmosferyczny
•	 bakterie z rodzaju Bacillus – wytwarzają naturalne enzymy 

stymulujące wzrost roślin i ograniczają występowanie chorób 
odglebowych

-  Cukry przyspieszają namnażanie pozytywnej mikroflory bakteryj-
nej w glebie, w celu szybszego rozkładu materii organicznej i udo-
stępnienia cennych makro i mikroelementów

-  Dobroczynne grzyby z rodzaju Mikoryza i Trichoderma zasiedlają 
glebę ograniczając rozwój chorobotwórczych grzybów i chorób 
odglebowych

-  Minerały ilaste wspomagają utrzymanie wody w glebie i uwil-
gotnienie materii organicznej co dodatkowo wspiera aktywność  
mikrobiologiczną

-  Trwała Aktywna Próchnica wychwytuje i zatrzymuje składniki 
pokarmowe pochodzące z mineralizacji materii organicznej ogra-
niczając w ten sposób ich straty powodowane wymywaniem czy 
uwstecznianiem.

	Przygotowuje glebę do siewu
-  Poprawia strukturę i optymalizuje stosunki powietrzno-wodne 

gleby
-  Podnosi zdolność gleby do utrzymywania wody
-  Wyrównuje wschody roślin

DAWKA / TERMIN
W optymalnych warunkach pogodowych 10l Humus Active/400l 
wody/1 ha można stosować wiosną, latem i jesienią przed planowa-
nymi uprawkami, w temperaturach powyżej 50C (opryskaną glebę z 
resztkami pożniwnymi zaleca się przemieszać najpóźniej następnego 
dnia po zastosowaniu produktu).

W okresie suszy 20l/ha/600l wody można stosować wiosną, latem i 
jesienią,  przed planowanymi uprawkami w temperaturach powyżej 
50C (opryskaną glebę z resztkami pożniwnymi zaleca się przemieszać 
najpóźniej następnego dnia po zastosowaniu produktu).
W sytuacji kiedy zastosowano azot do rozkładu materii organicz-
nej dawkę Humus Active NA RESZTKI POŻNIWNE można zmniej-
szyć do 5l /1ha/300 wody.

SPOSÓB UŻYCIA: 

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

Zakwalifikowany do stosowania w rolnictwie ekologicznym

DOSTĘPNE OPAKOWANIA
• kanister 20l (pełna paleta - 36 szt.)

• paletopojemnik 1000l

10L

410L

W OPTYMALNYCH WARUNKACH POGODOWYCH: 

620L
20L

600L600L

W OKRESIE SUSZY:

EDYCJASPECJALNA

	cukry wspomagające rozwój pozytywnej  
mikroflory bakteryjnej

	minerały ilaste utrzymujące wodę w glebie

INNOWACYJNYINNOWACYJNY
PRODUKTPOLSKI

produkt do stosowania 

doglebowego 
i pogłównego

miliardy Pozytywnych Mikroorganizmów, 
w tym miliony jednostek tworzących kolonie106jtk

10,5 kg KWASÓW HUMUSOWYCH 
w 20l produktu

%55

PRODUKT PRZYJAZNY NATURZE


