
DOGLEBOWO – do stosowania na glebach zdegradowanych w celu 
przywrócenia równowagi mikrobiologicznej i przyspieszenia rozkładu 
materii organicznej gleby. Po zbiorach wykonać oprysk gleby i resztek 
roślinnych 5% stężeniem HUMUS UP.

SPOSÓB UŻYCIA: 

WYMAGANIA TECHNICZNE: 
1 – sprawny opryskiwacz z mieszadłem,
2 – przy stosowaniu nalistnym minimum dysze średniokropliste  
0,2 mm, przy stosowaniu doglebowym i pogłównym optymalne dysze 
grubokropliste 0,4 mm lub do RSM,
3 – gęstość filtrów poniżej 80 Mesh.

Zakwalifikowany do stosowania w rolnictwie ekologicznym 

HUMUS UP

SKŁAD
	POZYTYWNE MIKROORGANIZMY 18,93 x 106 w tym: 
 Promieniowce, fosforowe, celulolityczne, przetrwalnikujące 

Pseudomonas, Bacillus i Azotobacter
	PRÓCHNICĘ POKARMOWĄ w postaci naturalnych aminokwasów, 

białek, enzymów (fosfataza, proteaza i dehydrogenaza)  i substan-
cji stymulujących wzrost (auksyny). 

	Kompleks makro i mikroelementów: 
 azot (N) min. 0,03% (m/m), fosfor (P2O5) min. 0,02% (m/m), potas 

(K2O) min. 0,55 % (m/m), magnez (MgO) min. 0,015% (m/m), wapń 
(CaO) min. 0,08% (m/m), żelazo (Fe) min. 80 mg/kg, mangan (Mn) 
min. 7 mg/kg, cynk (Zn) min. 3,0 mg/kg, miedź (Cu) min. 0,08 mg/
kg.

Jak działa Humus UP?
	Zdecydowanie przyspiesza rozkład masy organicznej w nawozach 

naturalnych.
	Przyspiesza rozkład materii organicznej w glebie, tworząc próch-

nicę.
	Dzięki próchnicy gleba zatrzymuje więcej składników pokarmo-

wych w strefie korzeniowej roślin.
	Przywraca równowagę mikrobiologiczną gleb.
	Powoduje lepsze ukorzenianie roślin.
	Zawiera makro i mikroelementy w proporcji optymalnej dla wzro-

stu roślin.
	Zawiera mikroorganizmy, które udostępniają roślinie azot w formie 

pokarmowej (nawet 70 kg/ha), fosfor, potas oraz pozostałe uwiąza-
ne organicznie makro i mikroelementy.

	Regeneruje rośliny po opryskach chemicznych.
	Stymuluje rośliny do wzrostu.
	Nie posiada okresu karencji.
	Bezpieczny (nie stwarza zagrożenia dla zdrowia ludzi, zwierząt i 

środowiska naturalnego).

DAWKA / TERMIN
ROZKŁAD OBORNIKA – może być używany do kompo-
stowania masy organicznej na pryzmie. Ok. 5 l HUMUS UP  
rozpuszczamy w 100 l wody i opryskujemy do 10 m3 obor-
nika. Można również wykonać oprysk obornika rozrzuco-
nego na polu, przed przemieszaniem z glebą, w dawce 
20l HUMUS UP/400l wody/1ha.

W KANAŁACH GNOJOWYCH – przyśpiesza rozkład 
masy organicznej i kożucha w gnojowicy. Zalecana 
dawka 20 L HUMUS UP na 100 m3 gnojowicy co najmniej 
4 tygodnie przed planowanym stosowaniem. 

NALISTNIE – w okresie wegetacji można stosować po każ-
dorazowym oprysku chemicznym. W celu regeneracji roślin i 
przywrócenia równowagi mikrobiologicznej. Oprysk należy 
wykonywać 2,5% stężeniem HUMUS UP. 

	miliardy pozytywnych mikroorganizmów
	próchnica pokarmowa

	kompleksowy skład łatwo przyswajalnych  
makro i mikroelementów

DOSTĘPNE OPAKOWANIA
• kanister 5l (pełna paleta -144 szt.)
• kanister 20l (pełna paleta - 36 szt.)

• paletopojemnik 1000l

Dla rolnika do gnojowicy i obornika

WSZECH-STRONNYHUMUS UP

BARDZO BOGATA 
MIKROFLORA BAKTERYJNA18,93 x 106

INNOWACYJNYINNOWACYJNY
PRODUKTPOLSKI

produkt do stosowania 

doglebowego, 
pogłównego  
i nalistnego

GNOJOWICA

HUMUS
UP 

20L

100m3

10m3

OBORNIK

HUMUS
UP 

5L
1ha1ha

WODY
200L 200L

HUMUS
UP 

5L

205L

PRZY STOSOWANIU NALISTNYM

1ha1ha

WODY
400L 400L

HUMUS
UP 

20L

420L

PRZY STOSOWANIU DOGLEBOWYM I POGŁÓWNYM

PRODUKT PRZYJAZNY NATURZE


