
W O D A !!!
Co jest najważniejsze

dla wysokich plonów ?



Jak wpływają na zasobność gleby w wodę?



Zmiany klimatu w Polsce?



Niskie klasy bonitacyjne w Polsce



Niskie klasy bonitacyjne w Polsce?

.

80 % klasa IV; V i VI



Próchnica stanowi lepiszcze strukturotwórcze,

- warunkuje zdolność do zatrzymywania
składników pokarmowych i wody !!!

W Polsce w ostatnich latach zawartość próchnicy
w glebie zmniejszyła się o około 40% i

jest najniższa w UE !!!



Zawartość próchnicy glebowej  w Polsce?

Państwowy Instytut Badawczy w ramach Monitoringu Chemizmu Gleb Ornych Polski wykazały, że zawartość próchnicy  
(głównego składnika glebowej substancji organicznej) w grupie analizowanych profili wahała się

od 0,62% do 6,62%.

Średnia zawartość próchnicy w badanych punktach kształtowała się na poziomie

1,94% i nie różniła się istotnie

W stosunku do roku 2010 (1,97%) i 2005 (1,90%).
W całej grupie analizowanych punktów przeważały gleby

sklasyfikowane według kryteriów IUNG w przedziale zawartości

1-2% – 62,9% wszystkich profili



Retencja glebowa to przestrzeń, w której magazynowana jest woda w glebie

ZAWARTOŚĆ  
PRÓCHNICY w GLEBIE

ZDOLNOŚĆ RETENCJI
GLEBOWEJ WODY m3/ha dla  

warstywy ornej 0-30 cm

0,50% 80
1% 160
2% 320



Retencja glebowa to przestrzeń, w której magazynowana jest woda w glebie

ZAWARTOŚĆ PRÓCHNICY w GLEBIE
ZDOLNOŚĆ RETENCJI GLEBOWEJ WODY

m3/ha dla warstywy ornej 0-30 cm

0,50% 80

1% 160

2% 320

1 % próchnicy to 160 m3 wody na ha

Najniższa stawka za m3 wody wynosząca 1,30 zł została ustalona dla
miejscowości Jurowce w gminie Sanok. W Gdańsku 4,38 x 160 = 700,80 zł



Co proponujemy:

1. Podnieść poziom retencji glebowej

2. Zmniejszyć stres

3. Zapewnić odpowiednią ilość MAKRO i Mikro składników



Co proponujemy:

1. Podnieść poziom próchnicy glebowej

2. Zabiegi dolistne = STYMULUJĄCE + siarczan magnezu

3. Mocznik o przedłużonym uwalnianiu azotu = inhibitor







Podniesienie poziomu próchnicy dzięki



HUMICAGRO ZAWIERA:

85-98%

83-95%

• Substancjęorganiczną

• Kwasy fulwowe ihumusowe

• 18aminokwasów

• Ponad80 różnychminerałówimikroelementów

• 10witamin



ZAWARTOŚĆ PRÓCHNICY w GLEBIE
ZDOLNOŚĆ RETENCJI GLEBOWEJ WODY

m3/ha dla warstywy ornej 0-30 cm

0,50% 80
1% 160
2% 320

Retencja glebowa to przestrzeń, w której magazynowana jest woda w glebie

1 % próchnicy to 160 m3 wody na hektar



TWÓJ poziom
próchnicy glebowej

CEL - wzrost o 1 %



• NeutralizujepH gleby,
• Wzbogacaglebęwsubstancjeorganiczneimineralne,
• Poprawiaprzyswajalnośćskładnikówpokarmowychiwodydlaroślin,
• Zatrzymuje rozpuszczalne wwodzie nawozy mineralnewstrefiekorzeniowejizmniejszaich

wypłukiwanie,
• Zwiększajakonwersjęskładnikówpokarmowych(NPKimikroelementów)do formdostępnychdla

roślin,
• Zwiększaja pobieranieazotuprzez rośliny,
• Zmniejszająreakcjefosforuzwapniem,żelazem,magnezemi glinemprzezcozwiększaja ichdostępność

dlaroślin,
• Pomagaeliminowaćchlorozyspowodowanebrakiemżelaza,
• Zmniejsza dostępność substancji toksycznychzgleby.



• Modyfikuje strukturę gleby,

• Zwiększa pojemność wodną gleby przez tozmniejszazagrożeniesuszą,

• Zapobiegapękaniugleby,powierzchniowemuodpływowiwody ierozjigleby poprzezzwiększenie

zololności koloidówdowiązaniawody,

• Poprawiastrukturę,zapobiegautraciewody iskładników pokarmowychw lekkichglebachpiaszczystych,

• Rozluźniajaglebyzwięzłeipoprawiajaichprzewietrzenie,

• Ciemniejszykolor glebyzwiększaabsorpcjęenergii słonecznej,

• Poprawiają warunkipowietrzno-wodnegleby



• Stymulujewzrostroślin(wyższaprodukcjabiomasy)poprzezprzyspieszaniepodziałów
komórek,zwiększeniestopniarozwojusystemukorzeniowegoizwiększeniesuchejmasyplonu,

• Zwiększanaturalnąodporność roślinna chorobyiszkodniki,

• Zwiększa oddychaniekorzeniowe,

• Sprzyjatworzeniuchlorofilu,cukrówIaminokwasóww roślinach iwspomagająfotosyntez,

• Pogrubiajaścianykomórkowew owocachiprzedlużaokresprzechowywaniaiprzydatnoścido
sprzedaży,

• Zwiększajązdolnośćkiełkowanianasioni ich żywotność,

• Poprawiająjakośćplonu,wygląd iwartośćodżywczą,

• Stymulująwzrostinamnażaniepożytecznychmikroorganizmówglebowych



GLEBA: 200 ml/ha (200-300 l wody)
GLEBA resztki pożniwne: 400 ml/ha (200-300 l wody)  
Do ogrodu: 10 ml na 10 litrów wody

Hydroponika: 2 ml na 10 L

NIE WARTO PRZEKRACZAĆ ZALECANYCHDAWEK
MOŻNA MIESZAĆ Z NAWOZAMI DOLISTNYMI

dawkowanie

Konsultacja: dr Dariusz Olszewski 



40 zł na 1 ha*cena

* Cena przy zakupach do 5 litrów 44 zł 



W O D A !!!
PODNIEŚ POZIOM PRÓCHNICY o 1%

ZATRZYMAJ 160 M3 WODY na 1 ha



AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR:

GENERALNY DYSTRYBUTOR

KONSULTACJE TECHNICZNE: dr DARIUSZ OLSZEWSKI TEL. 500 024 699


