
Rokohumin Uniwersalny 
Posiada uniwersalną formułę i jest przeznaczony do nawożenia bez wyjątku wszystkich rodzajów roślin  
i upraw: warzywa, owoce, kwiaty, drzewa ozdobne i krzewy, trawniki i zboża. Daje całe spektrum 
korzyści: optymalizuje pobieranie azotu, poprawia rozwój systemu korzeniowego, zwiększa plonowanie  
i odporność roślin na warunki stresowe.

Rokohumin Warzywa 
Został przeznaczony do nawożenia wszystkich rodzajów warzyw: korzeniowych, owocowych,  
cebulowych,  kapustnych i liściastych. Przyspiesza wzrost rozsady, optymalizuje rozwój systemu  
korzeniowego i pobieranie azotu. Poprawia jakość plonu.
 
Rokohumin Zboża I Rośliny Oleiste 
Został przeznaczony do nawożenia zbóż i upraw z roślinami oleistymi: rzepak, słonecznik, len.  
Wyraźnie zwiększa plony i zdrowotność upraw. Optymalizuje pobieranie azotu, poprawia odporność  
roślin na warunki stresowe.

Rokohumin Owoce Miękkie i Sady 
Został przeznaczony do nawożenia sadów i upraw z owocami miękkimi: maliny, truskawki, porzeczki, 
winorośli itd. Wyraźnie powiększa plon owoców i zawartość cukrów. Zwiększa zawartość chlorofilu  
w liściach.

Rokohumin Kwiaty i Krzewy Ozdobne 
Został przeznaczony do nawożenia kwiatów i krzewów ozdobnych. Przedłuża czas wegetacji i kwitnienia, 
poprawia zawartość chlorofilu w liściach.

SKŁAD:
  Azot N min. 4% w suchej masie
  Fosfor P₂O₅ min. 9% w suchej masie
  Potas K₂O min. 14% w suchej masie
  Kwasy huminowe min. 13% w suchej masie
  Aminokwasy min. 30% w suchej masie
  Zawartość Ca, Mg, S, B, Fe, Zn, Cu, Mn, Mo ilości śladowe
  Zawartość suchej masy min. 20%
  pH 6.5- 7.0

WŁAŚCIWOŚCI I DZIAŁANIE SUBSTANCJI ROGOWEJ (KERATYNY) W NAWOZIE: 
 D W 100% naturalny materiał o zawartości substancji organicznych ponad 85%
 D Źródło azotu w organicznej formie
 D Udostępnia dużą ilość aminokwasów
 D Źródło wolno uwalniających się składników odżywczych w formie organicznej bez ryzyka przenawożenia

DZIAŁANIE KWASÓW HUMINOWYCH W NAWOZIE:
 D Powodują rozwój systemu korzeniowego
 D Są naturalnym stymulatorem wzrostu
 D Zwiększają zdolność do kiełkowania i odporność roślin
 D Zwiększają zawartość chlorofilu, poprawiają fotosyntezę nawet przy mniejszym natężeniu światła
 D Wiążą metale ciężkie i substancje toksyczne zapobiegając  przedostaniu się ich do roślin
 D Zwiększają żyzność gleby

NAWÓZ MOŻE BYĆ STOSOWANY: 
 5 Dolistnie
 5 Poprzez podlewanie kropelkowe
 5 Poprzez podlewanie roślin

Wieloskładnikowy nawóz organiczno-mineralny wyprodukowany z materiału 
organicznego. Nawóz ma uniwersalne zastosowanie i jest przeznaczony 

do nawożenia wszystkich rodzajów upraw i roślin.

ROKOHUMIN – płynny
ROKOHUMIN jest wieloskładnikowym płynnym nawozem organiczno-mineralnym wyprodukowanym 
z materiału organicznego. Nawóz ma uniwersalne zastosowanie i jest przeznaczony do nawożenia 
wszystkich rodzajów upraw i roślin bez wyjątku.

Zawiera on składniki odżywcze w naturalnej postaci i jest zalecany i zatwierdzony do stosowania  
w ekologicznych  gospodarstwach rolnych. Nawóz ma bardzo dobrą przyczepność do liści i jest odporny na 
szybkie zasychanie na powierzchni liści. Umożliwia całodzienną aplikację bez ryzyka uszkodzenia roślin.

MIRPOL Sp. z o.o. 165A , 23-107 Strzyżewice,  Tel : +48 81 566-69-28, e-mail:  info@mirpol.biz, 
web: www.mirpol.biz

Wyłączny dystrybutor produktów Rokosan 
na terenie Polski.

ROKOHUMIN:  SERIA PŁYNNY NAWOZÓW DOLISTNYCH 
W 100% naturalny nawóz pochodzenia białkowego wzbogacony naturalnym humatem. Bogaty w azot, mikroelementy i aminokwasy 
biogenne. Seria nawozów Rokohumin dysponuje bardzo dobrą przyczepnością do liści roślin i jest odporna na szybkie wysychanie 
oraz zmywanie z ich powierzchni, co umożliwia całodzienną aplikację. Może być stosowana razem z preparatami do ochrony roślin. 
Z uwagi na użyte do produkcji surowce i optymalny skład, nawozy są szczególnie dedykowane do zastosowania w ekologicznych 
gospodarstwach rolnych.



DZIAŁANIE NAWOZU NA ROŚLINY:
  Optymalizacja rozwoju systemu korzeniowego 
  Optymalizacji pobierania azotu
  Zwiększenie zawartości chlorofilu w liściach
  Poprawa  kondycji roślin
  Poprawa odporności  roślin na warunki klimatyczne
  Stymulacja wzrostu 
  Większa zawartości cukru w owocach
  Większe plony 
  Większa ilość kwiatów na roślinie
  Szybszy wzrost rozsady
  Lepsza jakość plonu
  Podniesienie parametrów jakościowych  chmielu
  Zwiększenie zawartości alfa  kwasów w szyszkach chmielu

Seria                             płynny jest dostępna w następujących wersjach:

DAWKOWANIE I APLIKACJA: Pełna zakrętka od butelki ma objętość około 30 ml. Przed użyciem zawartość butelki należy starannie wymieszać.

UPRAWY TERMIN APLIKACJI DAWKOWANIE W LITRACH / HEKTAR

Zboża
1 raz : koniec krzewienia 
2 raz : faza przedłużanego wzrostu 
3 raz : przed rozpoczęciem kwitnienia  

1 raz 2-2,5 litry ROKOHUMIN UNIWERSAL
200-250 litrów wody 
2 i 3 raz 2,5-3 litra ROKOHUMIN UNIWERSAL
250-300 litrów wody

Rzepak 
(ozimy, jary)

1 raz: na wiosnę przy pokryciu gleby liśćmi minimalnie na 40-50 % 
2 raz: przed kwitnieniem 

1 raz 2-3 litry ROKOHUMIN UNIWERSAL
250-300 litrów wody 
2 i 3 raz 2,5-3 litra ROKOHUMIN UNIWERSAL
250-300 litrów wody (zaleca się zastosowanie zwilżacza) 

Kukurydza 
(na ziarno / na kiszonki)

1 raz: w fazie 6-8 liści 
2 raz: przy wysokości rośliny około 1 m 

1 raz 2-3 litry ROKOHUMIN UNIWERSAL
250-300 litrów wody 
2 raz  2,5-3 litra ROKOHUMIN UNIWERSAL
250-300 litrów wody

Burak cukrowy 1 raz: przy pokryciu gleby liśćmi minimalnie na 40-50 % 
2 i 3 raz: w 2-3 tygodniowych odstępach 

2,5-3 litra ROKOHUMIN UNIWERSAL
250-300 litrów wody 

Ziemniaki 1 raz: przy pokryciu gleby liśćmi minimalnie na 40-50 % 
2. i 3 raz: przy potrzebie aplikacji środków ochrony roślin 

2,5-3 litrów ROKOHUMIN UNIWERSAL
250-300 litrów wody 

Rośliny strączkowe
1 raz: w fazie młodych roślin do 7 liści 
2 raz: w okresie głównego wzrostu do początku kwitnienia 
3 raz: w okresie kwitnienia – tworzenia strąków 

1 raz 2-3 litry ROKOHUMIN UNIWERSAL
250-300 litrów wody 
2 i 3 raz 2,5-3 litra ROKOHUMIN UNIWERSAL
250-300 litrów wody

Warzywa 
1 raz: po dobrym ukorzenieniu się roślin w gruncie
2 raz: 14 dni po pierwszej aplikacji 
3 raz: przy pokryciu gleby liśćmi minimalnie na 40-50 % 
4. i 5 raz: w dwu-trzy tygodniowych odstępach

1 raz 0,5 litra ROKOHUMIN UNIWERSAL
200 litrów wody
2 raz 1 litr ROKOHUMIN UNIWERSAL
200 litrów wody
3, 4, 5 raz 2,5-3 litra ROKOHUMIN UNIWERSAL
250-300 litrów wody

Chmiel Aplikujemy 2-3 razy od końca maja do końca lipca. Odstępy między 
aplikacjami  14- 21 dni 

2,5-4 litra ROKOHUMIN  UNIWERSAL
400-500 litrów wody 

Truskawki 1raz: na regenerację roślin po zimie 
2 raz: przed tworzeniem pąków  kwiatowych 

2,5-3 litra ROKOHUMIN UNIWERSAL
250-300 litrów wody 

Owoce miękkie 
1 raz: na regenerację roślin po zimie
2 raz: przed tworzeniem pąków kwiatowych 
3 raz: po przekwitnięciu

2,5-3 litra ROKOHUMIN UNIWERSAL
250-300 litrów wody 

Drzewa owocowe
1 raz : po przekwitnięciu 
2 raz : 14-21 dni po pierwszej aplikacji
3 raz : 2-3 tygodnie po drugiej aplikacji

2,5-5 litrów  ROKOHUMIN UNIWERSAL
500-1000 litrów wody

Zioła 1 raz: przy pokryciu gleby liśćmi minimalnie na 40-50 %
2 raz: 14-21 dni po pierwszej aplikacji

2,5-3 litrów ROKOHUMIN UNIWERSALNY
250-300 litrów wody Nawozu nie można stosować dolistnie w okresie kwitnienia roślin, może być wtedy stosowany 

jedynie przez podlewanie. Nawóz można stosować razem ze środkami ochrony roślin.

Dostępne produkty:

Zboża i Rośliny Oleiste
Uniwersalny
Warzywa
Sady i Owoce Miękkie
Kwiaty i Krzewy Ozdobne


