
KWASY HUMUSOWE Z LEONARDYTÓW

KWASY HUMUSOWE są produktem rozkładu resztek 
organicznych. Mogą pochodzić np. z obornika czy 
kompostu. Natomiast kwasy humusowe w nawozie 
ROSAHUMUS pochodzą z leonardytów – złoży 
wydobywanych w kopalniach odkrywkowych. 

Leonardyty to produkt milionów lat rozkładu 
resztek roślinnych obumarłych bez dostępu 
powietrza. Leonardyty słyną ze swoich właściwości 
kondycjonujących glebę. Aktywność kwasów 
humusowych z leonardytów jest 5 krotnie wyższa od 
kwasów humusowych pochodzących z innych źródeł 
(obornik, kompost). Wynika to z faktu, że substancja 
organiczna jest już całkowicie rozłożona.

Natomiast substancja organiczna w kompoście czy 
oborniku jest szybko mineralizowana bez tworzenia 
żyznego humusu. Zawartość kwasów humusowych  
w 1 kg ROSAHUMUSU odpowiada ilości kwasów 
humusowych w około 30 tonach obornika.

DZIAŁANIE KWASÓW 
HUMUSOWYCH

ROSAHUMUS

ROSAHUMUS DUO to seria odżywek dla roślin  
w jednorazowych aplikatorach. Produkt zawiera dwa 
składniki: regenerator podłoża zawierający kwasy 
humusowe z leonardytów oraz dopasowany do 
potrzeb roślin roztwór nawozu mineralnego. 

ROSAHUMUS DUO dostępny jest w 3 wersjach: 
• do storczyków,
• do roślin zielonych, 
• do roślin kwitnących. 

1 Aplikator starcza na 30 dni nawożenia.

GOTOWE PODŁOŻE dzięki swoim właściwościom 
doskonale nadaje się do roślin doniczkowych, 
balkonowych, prac w ogrodzie i na działce. Tak szerokie 
zastosowanie produkt zawdzięcza 
odpowiedznio dobranym składnikom, 
do których należą: wyselekcjonowany 
torf wysoki, torf niski, piasek, perlit oraz 
dodatek nawozu wieloskładnikowego, 
nawozu rosahumus zawierajacego 
85% kwasów humusowych, nawozu 
wieloskładnikowego Microstar PZ (40% 
fosforu, azot 10%, trójtlenek siarki 11%, 
2% cynk). 

ROSAHUMUS DUO

ZIEMIA UNIWERSALNA  
Z ROSAHUMUSEM I NAWOZEM STARTOWYM



ROSAHUMUS przeznaczony jest do doglebowego 
nawożenia roślin ozdobnych, warzyw, sadów oraz 
upraw polowych. Jest to całkowicie rozpuszczalny 
w wodzie nawóz organiczno-mineralny zawierający 
kwasy humusowe, potas i żelazo przeznaczony  
do nawożenia doglebowego i poprawy jakości gleb. 
 
Zastosowanie nawozu ułatwia roślinom pobieranie 
składników pokarmowych z gleby i skutkuje głębszym 
ukorzenieniem, bujnym wzrostem oraz zwiększeniem 
odporności na suszę.

1 kg nawozu wystarcza na 3300 m2.

ROSAHUMUS SPRAY

ROSAHUMU SPRAY to seria odżywek dla roślin 
zawierająca kwasy humusowe z leonardytów i nawozy 
mineralne dopasowane jest do potrzeb roślin. 
Preparat w formie gotowych do użycia spryskiwaczy do 
stosowania bezpośrednio na glebę i liście.  

Dzięki unikalnej kompozycji składników odżywki 
ROSAHUMUS SPRAY zapewniają szereg korzyści: 
• Regeneracja podłoża – żadsze przesadzanie roślin, 
• Zmniejszenie stresu po przesadzaniu,
• Stymulacja korzeni – lepsze pobranie składników 

pokarmowych i wody przez roślinę, 
• Pobudzenie wzrostu, kwitnienia i owocowania,
• Silniejsze rośliny są zdrowsze i mniej podatne na czynniki 

chorobotwórcze.

Wybierz wersję dla Twoich roślin: 
• do storczyków, 
• do roślin zielonych,
• do roślin kwitnących, 
• do owoców i warzyw, 
• Power – z mikroelementami.

ROSAHUMUS PŁYNNY to organiczny kondycjoner gleby, 
do aplikowania doglebowego

Korzyści ze stosowania:
• Poprawia strukturę gleby i jej pojemność wodną,
• Stymuluje rozwój systemu korzeniowego i wzrost roślin,
• Zwiększa ilość i stymuluje aktywność korzystnych  

mikroorganizmów glebowych,
• Ogranicza wymywanie składników odżywczych,  

zwłaszcza azotu,
• Zwiększa zdolność kiełkowania nasion i wschody roślin,
• Zwiększa odporność roślin na niekorzystne warunki  

atmosferyczne (zimno, gorąco) i glebowe (susza, 
nadmierne zasolenie gleby, nadmiar wody).

Dostępny w 4 wersjach: 
• do roślin kwitnących,
• do roślin zielonych, 
• do warzyw,
• do storczyków.

200 ml nawozu wystarcza na 200 litrów wody.

Osłabiona roślina, brak wigoru, przebarwione  
i zasychające liście – to mogą być objawy 
niedoboru mikroskładników pokarmowych. 
Warto je uzupełnić stosując Rosahumus 
Spray POWER. Zawiera on 7 najważniejszych 
mikroelementów odpowiedzialnych za różne 
procesy w roślinie: bor, miedź, mangan, 
molibden, kobalt, żelazo i cynk.
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