
POLEPSZACZ GLEBY
STYMULATOR WZROSTU

KONCENTRAT KWASÓW HUMINOWYCH 
I FULWOWYCH EKSTRAHOWANYCH Z LEONARDYTÓW

P   liHumiK

Waga netto: 22 kg  

Zawartość substancji humusowych: 15% m/m

w tym: 

kwasy huminowe: 13,5 %  m/m

Kwasy fulwowe: 1,5 % m/m

oraz 

Potas (K) – 2,8 % m/m

Bor (B) - 0,25% m/m

Węgiel org. – 20 % m/m

Pojemność netto: 20 L www.poli-farm.pl



Zakres stosowania: Uprawy zbóż, warzywnicze i sadownicze. Oprysk w formie dolistnej.
Sposób przygotowania cieczy użytkowej: Przed użyciem wstrząsnąć lub w inny sposób wymieszać zawartość opakowania. Zalecaną 
dawkę preparatu należy dobrze rozpuścić w wodzie. Przygotowanym roztworem opryskiwać glebę i/lub rośliny zgodnie z zaleceniami na 
opakowaniu. 
Produkt można mieszać ze wszystkimi typowymi preparatami. Przed zmieszaniem w opryskiwaczu należy wykonać prosty test mieszalności 
w celu sprawdzenia kompatybilności. 

Poli-Farm Sp. z o. o. odpowiada tylko za skład produktu i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane niewłaściwym 
użyciem produktu.

Skład: wymagania jakościowe stymulatora wzrostu, zawartość węgla organicznego (C org) w formach rozpuszczalnych
substancji humusowych co najmniej 5,5 g/l, gęstość co najmniej 1,00 g/cm³, postać - płynna roztwór

Decyzja MRiRW nr S-326f/21 z dnia 09.04.2021.

Dawki, sposób i terminy zastosowania:

Data ważności: 3 lata 

Data produkcji i nr partii: na opakowaniu 

Producent: Poli-Farm Sp. z o.o. 
ul. Łyszkowicka 59, 99-400 Łowicz
tel. 46 830 00 40
e-mail: biuro@poli-farm.pl www.poli-farm.pl

PoliHumiK - STYMULATOR WZROSTU ROŚLIN

Uprawa Dawka i sposób  
zastosowania 

Termin zabiegu Korzyści z zabiegu

Kukurydza, zboża jare, 
ziemniaki, buraki cukrowe, 
warzywa gruntowe 

8-15 l/ha w 200-300 l Wiosną przed siewem upraw jarych,  
na powierzchnię gleby. 

Przygotowanie gleby, poprawa struktury gleby, 
stymulacja rozwoju systemu korzeniowego, 
zagęszczenie składników pokarmowych wokół 
korzeni oraz przyspieszenie nagrzewania gleby.

Rzepak ozimy,  
zboża ozime

8-15 l/ha w 200-300 l Jesienią przygotowanie gleby przed 
zasiewami oprysk gleby. Wiosną,  
na start wegetacji roślin oprysk. 

Poprawa struktury gleby po zimie i jesiennych 
zabiegach, stymulacja systemu korzeniowego, 
zagęszczenie składników pokarmowych wokół 
korzeni.

Pozostałe uprawy 7-12 l/ha w 200-300 l Oprysk po żniwach na resztki pożniwne. Pobudzenie namnażania mikroorganizmów, 
poprawa rozkładu resztek pożniwnych, poprawa 
struktury gleby.


