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Zawartoœæ próchnicy w glebie jest jednym z najwa¿niejszych czynników decyduj¹cych o ¿yznoœci 

gleb oraz wp³ywaj¹cych na wzrost roœlin, wysokoœæ plonu i jego jakoœæ. Do czynników reguluj¹cych 

zapas próchnicy w glebie nale¿y racjonalny system uprawy roli i roœlin, odpowiednie zmianowanie 

(w ogródkach raczej trudne do realizacji), nawo¿enie organiczne (obornik, komposty, nawozy 

zielone) oraz stosowanie preparatów humusowych tj. Rosahumus. W ogródkach zak³adanych po 

budowie domu gleba jest czêsto mocno zdegradowana prowadzonymi robotami budowlanymi, 

zanieczyszczona gruzem, zbita co wp³ywa negatywnie na wzrost nowo sadzonych krzewów 

ozdobnych, drzew i krzewów owocowych i trawy na trawniku. Aby zapewniæ roœlinom dobry start, 

intensywny wzrost, soczyst¹ zieleñ i obfite kwitnienie nale¿y stosowaæ nawóz poprawiaj¹cy 

¿yznoœæ gleb  –  ROSAHUMUS  z  serii  „Twój ogród”.  
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Rosahumus, produkowany przez belgijsk¹ firmê Rosier, jest 
nawozem organiczno-mineralnym, zawieraj¹cym kwasy 
humusowe, potas i ¿elazo. Otrzymuje siê go w procesie 
alkalicznej ekstrakcji leonardytów – kopaliny bêd¹cej form¹ 
poœredni¹ miedzy torfem a wêglem brunatnym. S¹ one 
koñcowym efektem trwaj¹cego kilkadziesi¹t milionów lat 
procesu humifikacji materii organicznej. Rosahumus zawiera 
85% kwasów humusowych, 12% K O oraz 0,6% ¿elaza. Kwasy 2

humusowe z Rosahumusu swoj¹ szczególn¹ bioaktywnoœci¹ 
przewy¿szaj¹ piêciokrotnie kwasy humusowe z innych Ÿróde³ 
materii organicznej. Substancja organiczna zawarta w oborniku 
czy kompoœcie w wiêkszoœci ulega mineralizacji, w mniejszej 
czêœci humifikacji prowadz¹cej do powstania próchnicy, w tym 
kwasów humusowych. Rosahumus dzia³a jak œrodek 
kondycjonuj¹cy glebê, biokatalizator procesów glebowych 
i biostymulator rozwoju roœlin. Jego dzia³anie jest d³ugookre-
sowe co potwierdzaj¹ prowadzone badania. Stosowanie 
Rosahumusu jest szczególnie efektywne w ogródkach na 
glebach piaszczystych, o niskiej zawartoœci próchnicy, 
zdegradowanych prowadzonymi pracami budowlanymi oraz 
wszêdzie tam gdzie nie stosuje siê systematycznie obornika. 1 kg 
Rosahumusu zawiera tyle kwasów humusowych co 30 t 
obornika. Ponad 80% gleb w Polsce jest ubogich w próchnicê. 
Œwiadczy to o postêpuj¹cej degradacji gleb, co prowadzi do 
spadku ich aktywnoœci biologicznej, pogorszenia w³aœciwoœci 
fizykochemicznych, zaburzeñ w pobieraniu sk³adników 
pokarmowych, os³abienia zdolnoœci gromadzenia wody 
z opadów oraz zachwiania stosunków wodno-powietrznych 
a w nastêpstwie ograniczenia wzrostu i plonowania wszystkich 
roœlin ozdobnych i uprawnych. Czynnikami pog³êbiaj¹cymi to 
niekorzystne zjawisko jest uprawa w jednym miejscu przez wiele 
lat tych samych roœlin a tak¿e bardzo lekkie zimy jak ta z roku 
2006/2007 kiedy gleba praktycznie nie zamarz³a oraz ostatnia 
zima 2009/2010 r. kiedy gruba pokrywa œniegu ochroni³a glebê 
przed zamarzniêciem mimo silnych mrozów. W zwi¹zku z tym 
nastêpowa³a mineralizacja próchnicy w wyniku aktywnoœci 
mikroorganizmów glebowych a du¿a iloœæ wody z topniej¹cego 
œniegu oraz intensywne opady wiosn¹ powodowa³y 
wyp³ukiwanie sk³adników pokarmowych uwolnionych 
z próchnicy w g³¹b profilu glebowego. Aby zapobiec dalszej 
degradacji gleb, poprawiæ ich ¿yznoœæ oraz wzrost wszystkich 
roœlin w ogródku polecamy stosowaæ Rosahumus. 

- poprawia strukturê gleb i stosunki wodno-powietrzne
- zwiêksza pojemnoœæ wodn¹ gleb 
- aktywizuje rozwój mikroorganizmów glebowych
- zwiêksza dostêpnoœæ sk³adników pokarmowych, zatrzymuje 

rozpuszczone nawozy mineralne w strefie korzeniowej, 
zmniejsza ich wyp³ukiwanie, dzia³a jak naturalny chelat jonów 
metali (wapñ, ¿elazo, magnez, potas, mangan)

- stymuluje rozwój systemu korzeniowego 
- przyspiesza rozk³ad s³omy i resztek po¿niwnych
- jest szczególnie efektywny na glebach ubogich w próchnicê 

oraz tam gdzie nie stosuje siê systematycznie nawo¿enia 
organicznego.

Silny rozwój systemu korzeniowego roœlin ozdobnych i traw na 
trawniku po zastosowaniu Rosahumusu gwarantuje lepsze 
zaopatrzenie roœlin w wodê i sk³adniki pokarmowe co zapewnia ich 
bujny wzrost i wiêksz¹ odpornoœæ na z³e warunki atmosferyczne 
i choroby. 
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Wp³yw kwasów humusowych na jakoœæ 
gleby i wzrost roœlin

Gleba uboga w kwasy
humusowe

Gleba zasobna w kwasy
humusowe

Wp³yw kwasów humusowych na strukturê gleby 
i rozmieszczenie sk³adników pokarmowych w glebie.

Wp³yw kwasów 
humusowych
na wilgotnoœæ gleb 
i wzrost roœlin

Gleba próchnicza Gleba uboga 
w próchnicê

Kwasy 
humusowe
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Przygotowanie cieczy roboczej do oprysku. 

Stosowanie nawozu ROSAHUMUS:

1. Wlaæ wodê do wiaderka. 

2. Wsypaæ na wierzch odmierzon¹ iloœæ nawozu, nie mieszaæ. 
Pozostawiæ na 15-60 minut do rozpuszczenia nawozu.
Pod koniec rozpuszczania zamieszaæ.

3. Wlaæ rozpuszczony nawóz do opryskiwacza i uzupe³niæ 
do pe³na wod¹ do wymaganej iloœci.

4. Wykonaæ oprysk gleby.

Na ma³ych powierzchniach lub przy nawo¿eniu krzewów
ozdobnych Rosahumus mo¿na stosowaæ tak¿e poprzez 
podlewanie konewk¹.  

Przed za³o¿eniem trawnika, sadzeniem drzew 
i krzewów ozdobnych i owocowych – opryskaæ ca³¹ 
powierzchniê przeznaczon¹ do siewu lub sadzenia. 
Po oprysku nawóz lekko wymieszaæ z gleb¹. Zalecana dawka 6 g 

2nawozu /600 ml wody/10m . 

Nawóz mo¿na tak¿e stosowaæ podczas sadzenia roœlin ozdobnych. 
W tym przypadku wlaæ rozcieñczony nawóz na dno do³ka przed wysadzeniem sadzonek krzewów 

Nawo¿enie rosn¹cego trawnika: wykonaæ 3 zabiegi w sezonie. 
Pierwszy raz nawozimy bardzo wczesn¹ wiosn¹, przed ruszeniem wegetacji w dawce 6g nawozu/600 

2ml wody /10m .
2Drugi zabieg w maju-czerwcu, po skoszeniu trawnika w dawce 3 g nawozu/500 ml wody/10m .

2Trzeci zabieg jesieni¹ w paŸdzierniku  w dawce 6 g nawozu / 600 ml wody/10 m .

Krzewy i drzewa ozdobne i owocowe –  Pierwszy raz nawozimy bardzo wczesn¹ wiosn¹, po 
2ruszeniu wegetacji w dawce 6g nawozu/600 ml wody /10m .

2Drugi raz nawozimy w maju-czerwcu, w dawce 3-6 g nawozu/500 ml wody/10m .
2Trzeci zabieg jesieni¹ w paŸdzierniku w dawce 6 g nawozu / 600 ml wody/10 m .

Warzywa –  Nawóz nale¿y stosowaæ przed siewem lub sadzeniem rozsady w formie oprysku 
2doglebowego w dawce 3-6 g nawozu w 300-500 ml wody /10m .

Kwiaty balkonowe i w domu – Podlewamy od marca do paŸdziernika raz w miesi¹cu w dawce 1g 
nawozu /1L wody.

Przyspieszenie humifikacji resztek roœlinnych na kompostowniku – polaæ kompostowany materia³ 
nawozem w dawce 20 g nawozu/2 l wody / 100-200 l kompostu. Zabieg powtórzyæ po ka¿dym 
do³o¿eniu na kompostownik wiêkszej partii roœlin.
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