
P   liHumiK

PoliHumiK to polepszacz gleby i stymulator wzrostu roślin w formie płynnej zawierający koncentrat  
humianu potasu, w którego skład wchodzą kwasy huminowe i fulwowe. Kwasy humusowe zawarte  
w produkcie wytwarzane są w procesie ekstrakcji leonardytów – najbogatszego źródła substancji humusowych  
w przyrodzie. PoliHumiK zwiększa pojemnością wodną gleby, podnosi zdolność wymiany kationów  
zawartych w warstwie ornej, regulując ich uwalnianie. Wspomaga utrzymanie optymalnego pH gleby. 
PoliHumiK korzystnie zmienia parametry cieplne gleby. Wpływa stymulująco na rozwój pożytecznych  
mikroorganizmów glebowych, a co za tym idzie kondycję i wzrost roślin. Przyspiesza rozkład resztek  
pożniwnych oraz substancji zanieczyszczających glebę.

www.poli-farm.pl

POLEPSZACZ GLEBY
STYMULATOR WZROSTU

Wpływ na żyzność gleby poprzez:
• tworzenie struktury gruzełkowatej gleby,  

a co za tym idzie poprawa stosunków  
powietrzno - wodnych,

• zwiększenie pojemności wodnej -  
zmniejszając zagrożenie suszą,

• ogranicza wypłukiwanie składników  
pokarmowych i ich zatrzymanie w strefie 
korzeniowej,

• zwiększa dostępność składników  
pokarmowych dla roślin poprzez ich  
zagęszczenie wokół korzeni,

• wspomaganie rozkładu resztek pożniwnych 
(organicznych).

• utrzymanie poziomu próchnicy,
• powoduje zwiększoną absorbcję energii 

słonecznej, a tym samym lepsze właściwości 
termiczne,

• wspomaganie rozwoju pożytecznych  
mikroorganizmów.

Korzyści ze stosowania:
• wyższe plony,
• poprawa jakości plonu,
• większy przyrost masy nadziemnej roślin,
• większy stopień rozwoju korzeni  

włośnikowych,
• zwiększenie naturalnej odporności roślin  

na choroby,
• sprzyja tworzeniu chlorofilu, cukrów  

i aminokwasów w roślinach.



ZALECENIA STOSOWANIA W UPRAWIE KUKURYDZY

Faza Dawka Cel stosowania

Po zasiewach do fazy 4-6 liść w 
połączeniu z herbicydami

8-15 l/ha
w 200-300 l wody

Wyrównanie wschodów oraz ich przyspieszenie, poprawa  
struktury gleby, wydłużenie ochrony herbicydowej.

Nawożenie pogłówne roztworem 
saletrzano-mocznikowym ( jeśli 
stosowane)

5-7 l/ha Lepsze wykorzystanie azotu, ograniczenie poparzeń  
(działanie antystresowe).

Oprysk resztek pożniwnych 7-10 l/ha 
w 200-300 l wody

Pobudzenie namnażania mikroorganizmów, poprawa  
rozkładu resztek pożniwnych, poprawa struktury gleby.

OPTYMALNE ROZWIĄZANIE 
NA GLEBY ZUBOŻAŁE 

UPRAWAMI W MONOKULTURZE.

Waga netto: 22 kg  
Pojemność netto: 20 L

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

Wytwórca: 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


