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 Od czasu gdy człowiek zaczął planowo uprawiać ziemię poprzez orkę, siew, 
a następnie zbiór plonów zauważał, że mimo dość dużej i intensywnej eksploatacji 
ziemi ona w dalszym ciągu każdego roku daje równie wysokie i wartościowe 
plony. Oczywiście z powodu używania zbyt niedoskonałych narzędzi do zbioru 
plonów wiele cząstkowych fragmentów roślin pozostawało na ścierniskach 
gdzie ulegały przegniciu a rozkładające się jej części dostawały się w głąb 
ziemi.  Pozostałości te były także przykrywane przez ziemię w czasie orki oraz 
przygotowania pól do następnego sezonu. Ludzie nie mieli wiedzy wskazującej 
na przyczynę trwałości i regularności wydawania plonów przez ziemię. Dopiero 
po wielu latach zwrócono uwagę na glebę jako na żywy organizm rządzący się 
swoimi prawami ale mający także swoje wymagania. Wiele pytań rodziło się 
też z powodu obserwacji pozytywnego wpływu na glebę i jej plony - rocznej 
przerwy w jej użytkowaniu, a także wprowadzenia regularnej zmiany gatunku 
roślin uprawianych na jednym polu czyli tzw. płodozmianu. W najstarszych 
Księgach wyczytać można, że po sześciu latach intensywnej eksploatacji ziemia 
ma mieć rok sabatu – czyli przerwy, a gospodarz w tym roku nie miał tej ziemi ani 
obsiewać ani obrabiać. Wielu wnikliwych znajdowało zapisy, iż Bóg „utwierdził 
żyzną krainę swoją mądrością”. Kwestia więc stała się dość jasna i zrozumiała, że 
o wysokości plonów decyduje żyzność gleby oraz jej bogate życie biologiczne. 

 O poziomie żyzności ziemi decyduje jej zasobność w naturalne składniki 
odżywcze czyli tzw. humus (próchnica), który powstaje jako komponent gleby 
z rozkładu obumarłych szczątków roślin i zwierząt poddanych działaniu różnych 
procesów fizycznych, chemicznych i biologicznych zachodzących w środowisku 
naturalnym w glebie.

 Tak więc utrzymanie żyzności gleby powinno być głównym celem 
i przedmiotem szczególnej troski każdego rolnika – tym bardziej rolnika ekologa 
– uciekającego od stosowania środków chemicznych. Wielu zdało sobie sprawę, 
iż intensywną i prozdrowotną produkcję rolną można prowadzić opierając się 
jedynie na naturalnych produktach o biologicznym rodowodzie, kompatybilnych 
do warunków biologicznych ziemi. 

I tu z pomocą w zwiększeniu tej żyzności przychodzi produkt tzw. biohumus. 
To nic innego jak humus uzyskiwany przy wykorzystaniu metod biologicznych 
np. poprzez przerobienie odpowiednio przygotowanych (kompostowanie, 
leżakowanie w odpowiedniej temperaturze, wilgotności itp.) odchodów 
zwierzęcych przez dżdżownice. Biohumus taki zawiera właściwy i przyjazny 
roślinom skład drobnoustrojów: wirusów, bakterii, promieniowców i grzybów, 
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które to doprowadzają składniki organiczne gleby do stanu przyswajalnego 
dla roślin. Budują one wokół roślin, ich korzeni, sferę przyjazną wzrostowi 
i rozrostowi karpy korzeniowej oraz mają istotny wpływ na właściwą kwasowość 
gleby i odpowiednią jej zasobność w wodę. 

Szacuje się, że w garści naprawdę żyznej gleby znajduje się około 6 mld żywych 
organizmów. Wśród nich dżdżownice, które żyjąc w urodzajnej i wilgotnej 
glebie produkują rocznie około 20 ton koprolitów (gruzełkowatych odchodów 
o dużej zawartości wapnia, potasu i sodu) na 1 hektar, a o prawdziwie dużych 
osiągnięciach można mówić patrząc na gatunki dżdżownic żyjące w dolinie Nilu 
które produkują do 2500 ton koprolitów na hektar. 

 Obserwacje dżdżownic żyjących w miejscach zanieczyszczonych śmieciami 
i odpadkami różnego rodzaju, o różnym pochodzeniu (także chemicznych) 
wskazują, że intensywnie rozmnażają się one nawet pomimo niekorzystnych 
warunków. Skąd bierze się tak, duża odporność dżdżownic? Dżdżownica 
w przewodzie pokarmowym posiada gruczoły, których wydzieliny rozkładają 
i niszczą wrogie dla niej, a przy okazji wrogie dla roślin, mikroorganizmy i inne 
czynniki chorobotwórcze. Zniszczeniu ulegają szkodliwe drobnoustroje obecne 
w gnijących odchodach i szczątkach roślinnych. Ponadto dżdżownice bronią 
się umiejętnie przed atakiem czynników chorobotwórczych, wydzielinami 
zewnętrznych gruczołów skórnych. Przemieszczając się pośród cząstek 
gleby, ocierając się o nie i o resztki roślin pozostawiają spore ilości wydzielin 
wspomagających proces oczyszczania swojego otoczenia, jak i otoczenia 
i środowiska roślin.  Zastanawiającym jest fakt iż działania wydzielin gruczołów 
dżdżownic porównywane są do działań antybiotyków, gdyż owe substancje 
niszczą praktycznie wszystkie patogeny od glebowe, wirusy, bakterie i grzyby. 

 Koprolity ich składają się także ze składników odżywczych, które są łatwo 
przyswajane przez rośliny.  Są one 10 razy bogatsze w składniki pokarmowe od 
obornika, a do tego w 70 % są bezpośrednio i natychmiast pobierane przez rośliny. 
Ilość związków próchnicznych wzrasta po przejściu przez przewód pokarmowy 
dżdżownicy o 150%, a uwolnione z resztek roślinnych pierwiastki przeprowadzane 
są praktycznie bez strat w związki próchnicowe tworzące struktury agregatowe 
gleby, poprawiając stosunki wodno - powietrzne. Stanowią one  doskonałe 
lepiszcze strukturotwórcze, powodując sklejanie elementarnych cząstek masy 
glebowej. W gorszej jakości glebach – piaszczystych -  powodują zwiększenie 
ich zwięzłości, a w glebach gliniastych o cięższym składzie granulometrycznym, 
zmniejszają ich zwięzłość. 
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Woski, smoły i tłuszcze nasycając agregaty czynią je bardziej odpornymi na 
działanie wody, zaś związki próchniczne posiadają wysoką pojemność wodną 
co powoduje, że w stosunku do swej wagi mogą zatrzymać 3 - 5 razy więcej 
wody w formie dostępnej dla roślin. Tu najbardziej zyskują gleby piaszczyste, 
ponieważ ich pojemność wodna zależy głównie od zawartości tychże substancji 
próchnicznych. Próchnica bierze istotny udział w gospodarce azotem i fosforem, 
bo jest ich podstawowym źródłem i w tej postaci są one magazynowane w glebie, 
by po mineralizacji stać się dostępne dla roślin wyższych. Każdy rolnik doskonale 
rozpoznaje stan próchnicy w swojej glebie gdyż to ona właśnie ma istotny wpływ 
na barwę gleby. Ciemne zabarwienie próchnicą powoduje, że gleba pochłania 
promienie słoneczne, poprawiając właściwości termiczne gleby.

 W odchodach dżdżownic liczba przyjaznych roślinom drobnoustrojów 
wzrasta po przejściu przez przewód pokarmowy dżdżownicy aż 1000 razy 
w stosunku do ich zawartości w zjedzonym przez dżdżownice oborniku. To 
bardzo istotna kwestia, bo to ona decyduje o wielkości i jakości spektrum 
znajdujących się w glebie drobnoustrojów. Te które są chorobotwórcze lub 
warunkowo chorobotwórcze zostają przez dżdżownicę po przejściu przez jej 
przewód pokarmowy, likwidowane, a w ich miejsce pozostawiane są te, które 
z dżdżownicami nie są w konflikcie, a więc drobnoustroje pożyteczne.  

 O żyznych glebach mówimy gdy jest w nich odpowiednia zawartość 
próchnicy (min. 3%) a także bogate życie biologiczne z dominacją 
pożytecznej mikroflory o obecności na 1 m² w warstwie ornej, od ok. 1,5 do 
2 kg mikroorganizmów. Ta olbrzymia naturalna „fabryka biologiczna” chroni 
przed dostępem mikroorganizmów chorobotwórczych, kierując procesami 
zachodzącymi w glebie, przetwarzając materię organiczną w humus i tworząc 
dla rośliny warunki wzrostu. Zabezpieczają wszystko czego potrzebuje roślina dla 
jej właściwego wzrostu i rozwoju. 

Gdy więc jest mowa o pożytecznych mikroorganizmach, to w gruncie rzeczy 
mówimy tu właśnie o tych mikroorganizmach wyselekcjonowanych i namnażanych 
przez dżdżownice zarówno w glebie w której żyją jak i dostarczanych do gleby 
w postaci ich odchodów.

  Dzisiaj proponowanych jest wiele preparatów z mikroorganizmami 
różnego pochodzenia  i rodzaju. Niestety producenci zapominają o fakcie, że gdy 
mamy do czynienia z obcymi dla gleby drobnoustrojami (pozyskanymi w różny 
sposób) to nie zdążą się one namnożyć do efektywnej ich ilości, bo błyskawicznie 
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zostaną pożarte przez te pożyteczne na stałe zasiedlające glebę. Ten fakt 
nasuwa nieodparty wniosek, że nie wszystkie pożyteczne  mikroorganizmy, 
które w środowisku rozmnożeniowym są silne i przejawiają pozytywne cechy, 
są pożądane ale te, które umieją obronić środowisko gleby przed intruzami, 
chorobotwórczymi zarazkami, będącymi zagrożeniem dla roślin i ludzi. 

Pożyteczne makro- i mikroorganizmy glebowe to te, dla których środowisko gleby 
bogatej w próchnicę jest najbardziej odpowiednie i sprzyja ich rozwojowi jako 
całej populacji. Z próchnicy glebowej czerpią one niezbędną dla ich życia energię 
i mineralne składniki pokarmowe. Z tego względu gleby zasobne w próchnicę 
odznaczają się wyższą aktywnością biologiczną, co prowadzi do efektywniejszego 
wzrostu roślin.

 Związki próchniczne mają także istotny wpływ na procesy fizjologiczne 
roślin.

Stwierdzono w nich wiele tzw. substancji wzrostowych, takich jak witaminy, 
auksyny, hormony, niektóre inne kwasy organiczne oraz substancje o charakterze 
antybiotyków. Działanie tych substancji nie jest jednoznacznie ukierunkowane, 
i zależy między innymi od ich stężenia. Substancje te w małych ilościach wykazują 
dodatni wpływ na rośliny, natomiast w dużych hamują ich wzrost i rozwój. 
Substancje wzrostowe intensyfikują szereg ważnych procesów fizjologicznych 
roślin, takich jak gospodarka wodna, oddychanie i fotosynteza.

Substancje próchniczne wprowadzone do gleby mogą przeciwdziałać 
występowaniu

chorób niektórych roślin uprawnych, przy czym to fitosanitarne działanie jest 
spowodowane silnym mnożeniem się mikroorganizmów saprofitycznych, które 
są antagonistami fitopatogenów. 

 Jak już na wstępie powiedzieliśmy takimi organizmami ze wszech miar 
pożytecznymi w glebie są dżdżownice, których takie działanie mechaniczne 
poprzez drążenie kanałów poprawia aerację gleby oraz jej wilgotność. Jednakże 
najważniejsza ich zaleta są ich odchody i wydzieliny, charakteryzujące się dużą 
zawartością i różnorodnością grzybów saprofitycznych, w tym mikorytycznych, 
potęgujących wzrost systemu korzeniowego roślin. 

Dzieje się tak ponieważ grzyby te będąc w symbiozie z rośliną wytwarzają 
witaminy i hormony, pobudzające wzrost i przemianę materii w tkankach korzeni.
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 Wszystkie te wykazane wyżej zachowania dżdżownicy postanowiono 
wykorzystać w sposób zorganizowany – hodując te pożyteczne pierścienice 
w organizowanych sztucznie hodowlach, a uzyskany tam produkt to właśnie 
biohumus. 

Naturalny obornik stanowiący główne podłoże takiej hodowli stanowi fazę 
pośrednią w procesie humifikacji. Obornik ten, dzięki pracy dżdżownic – po 
przejściu przez ich przewód pokarmowy, staje się źródłem substancji, które rośliny 
są wstanie wchłonąć natychmiast po podaniu gdy tylko znajdą się w pobliżu 
korzeni, albo poprzez swoje zielone części. Tak więc  gdy tylko rolnik uznaje, że 
rośliny powinny być bardziej wyrośnięte, bądź posiadać inne cechy związane 
z wiekiem lub fazą wzrostu może zastosować biohumus (wermikompost), którego 
zaletą jest też fakt, że nie można go (i jego wyciągów) przedawkować. Wobec 
opisanych wcześniej korzystnych przemian powodowanych przez dżdżownice 
w glebach, oczywistym jest, że wymiernym tego skutkiem będzie wysokość 
i jakość plonów roślin.

Porównując wielkość produkcji roślinnej w wazonach doświadczalnych bez, 
i z dużą obsadą dżdżownic uzyskano 287% wzrost plonów traw, 111% pszenicy 
i 877% koniczyny. Nieznacznie niższe wartości uzyskano dla prosa, soi i grochu. 
W warunkach terenowych, na polu lub w ogrodzie różnice były mniejsze i wynosiły 
70-80%. Podobnie stwierdzano większy przyrost drzew w obecności dżdżownic. 
Stosowano również ekstrakty z martwych dżdżownic a także z ich odchodów. 
Uzyskano wyraźny wzrost plonów i tempa wydłużania się korzeni wielu gatunków 
roślin. Wskazuje to na obecność substancji wzrostowych o działaniu podobnym 
do hormonów. 

Dżdżownice mogą też pośrednio wpłynąć na obniżenie zawartości toksycznych 
metali ciężkich w glebie i w plonach roślin. Jest to bardzo ważne na obszarach 
uprawnych w granicach wielkich miast i w pobliżu ruchliwych szlaków 
komunikacyjnych. Zwierzęta te mają właściwość wychwytywania z pokarmu 
i gromadzenia w swych tkankach ołowiu, kadmu, cynku, rtęci – nie wydalając ich 
na zewnątrz do gleby.

 Z danych uzyskanych w Instytucie Warzywnictwa (Szczech i Brzeski,1994) 
i Instytucie Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach (Orlikowski i wsp. 
) wynika, że biohumus uzyskiwany w hodowli założonej w roku 1986 przez 
dr Stanisława Wilk i prowadzonej przez  niego do dnia dzisiejszego może 
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być z powodzeniem stosowany do ochrony roślin przed gatunkami rodzaju 
Phytophthora, formy spec. Fusarium oxysporum, Pythium ultimum , Rhizoctonia 
solani, a także plamistości liści (np. Myrothecium roridum), kiłą kapustnych 
(Plasmodiophora), szarą pleśnią (Boritis) i wielu innych. Lista ta nie jest zamknięta, 
bowiem wszystkie badania skuteczności biohumusu w kierunku zwalczania 
różnych patogenów od glebowych przynosiły pozytywne efekty. Znalazło to 
wyraz w podjęciu konkretnych kroków w opracowaniu środków poprawiających 
właściwości gleby, środków ochrony roślin oraz stymulatorów  pochodzenia 
dżdżownicowego dla zastosowania w rolnictwie ekologicznym do stosowania 
doglebowego poprawiającego jej właściwości, jako środków dokarmiających 
rośliny przez podlewanie, a także dolistnie. 

 Na bazie tegoż wyprodukowanego biohumusu powstało wiele 
specjalistycznych produktów. 

 Jednym z nich o wyjątkowo bogatym nagromadzeniu pozytywnych 
czynników pozyskanych od dżdżownic jest BIOHUMUSVIT „EKO-UŻYŹNIACZ” – 
WARZYWA I OWOCE.

Jest to produkt płynny naturalny – silnie skoncentrowany - 50%  wodny 
roztwór biohumusu, który z powodu - jakości i ilości drobnoustrojów, stał się 
najlepszym środkiem do ekologicznej poprawy żyzności gleb. Jego biologiczna 
struktura sprawia, że jest skuteczny przez cały sezon wegetacyjny. Każdy więc 
rolnik dbając o żyzność swego pola, a tym samym dbając o zdrową jakość swych 
produktów, używał go będzie przez cały okres wegetacji roślin. Powinien znaleźć 
się w gospodarstwach ekologicznych, w uprawach wielkotowarowych zbóż, 
ziemniaków, warzyw, drzew, krzewów i kwiatów, w ogrodach przydomowych i na 
działkach, w parkach miejskich i terenach zieleni. Jako, że pozyskiwany jest na 
terenach Polski to zawiera kompleks drobnoustrojów najbardziej odpowiedni do 
każdej gleby naszego kraju.  

Zakres stosowania BIOHUMUSVIT „EKO-UŻYŹNIACZA” z racji tego, że pobudza 
i odnawia życie biologiczne gleby, jest bardzo szeroki. Bogaty jest w składniki 
pokarmowe bezpośrednio i natychmiast po podaniu pobierane przez rośliny, 
zawiera też wyjątkowo dużą ilość pożytecznych mikroorganizmów co stawia 
go w czołówce produktów zalecanych dla produkcji rolnej w gospodarstwach 
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ekologicznych jak i konwencjonalnych. Środek ten charakteryzuje się zawartością 
różnorodnych grzybów saprofitycznych, w tym mikorytycznych, potęgujących 
rozrost systemu korzeniowego roślin.  Dzieje się tak ponieważ grzyby te wytwarzają 
witaminy i hormony pobudzające wzrost i przemianę materii w tkankach korzeni.

Systematyczne stosowanie tego preparatu powoduje, że wegetacja roślin staje 
się bardziej dynamiczna, przez co lepsza jest ich kondycja i większa odporność 
na choroby i szkodniki. Każdy sposób stosowania jest dobry i przyniesie 
natychmiastowe korzyści. Gdy opryskujemy rośliny, poprawiamy jej kondycję 
przez odżywianie dolistne, nadmiar spływa do gleby po łodydze i liściach 
likwidując czynniki chorobotwórcze istniejące w tych miejscach, gdy podlewamy 
wzmacniamy odżywianie przez korzeń, zmieniamy także jakość drobnoustrojów 
w glebie wokół korzenia rośliny na przyjazne - intensyfikując ich wzrost i rozwój. 
Wystarczy nawet niewielki fragment zielony żywej tkanki, aby każdą roślinę 
można było przywrócić do jej sprawności oraz normalnego wzrostu i rozwoju.

 Nawet na rynku Unii Europejskiej, jako zbioru państw, nie ma doskonalszego, 
naturalnego, środka poprawiającego żyzność gleby. Jego zastosowanie nie 
ma granic jako podstawowego produktu do odnowy i rekultywacji terenów 
zdewastowanych chemicznie, mechanicznie i biologicznie, zaniedbanych 
przez wiele lat i wyjałowionych. Jest to najlepszy dla ekologii  produkt hodowli 
dżdżownic - zakwalifikowany do stosowania w rolnictwie ekologicznym.

 Produkt kolejny to BIOHUMUSVIT „SADZVT - EKO” naturalny ukorzeniacz. 
Preparat ten polepsza warunki dla kiełkujących nasion, bulw, cebul i kłączy. 
Zawartość naturalnych elementów klejących sprawia, że sam produkt przywiera 
dość szczelnie wokół korzeni i bulw tworząc wilgotną strefę, bogatą w łatwo 
przyswajalne mikro- i makroelementy. BIOHUMUSVIT „SADZVIT-EKO” jak 
wszystkie produkty pochodzenia dżdżownicowego zawiera pożyteczne mikro 
i makroorganizmy, także te mikorytyczne, sprzyjające rozwojowi korzenia i całej 
rośliny. Skutecznie wpływa na lepszy rozwój bryły korzeniowej roślin, jest ona 
większa, silniejsza zdolna do zatrzymania istotnej dla rośliny wody. Rośliny 
są odporniejsze na przesuszenie, bądź inne niekorzystne zmiany w glebie. 
Preparat zawiera również naturalne związki ochronne przed organizmami 
chorobotwórczymi. Jest środkiem poprawiającym właściwości gleby. Zastosowany 
do zaprawiania korzeni i nasion zmniejsza straty związane z wypadaniem roślin, 
może być z powodzeniem stosowany przy rozmnażaniu materiału szkółkarskiego 
w początkowej fazie wzrostu oraz przy każdorazowym przesadzaniu do większych 
pojemników.
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BIOHUMUSVIT „SADZVIT–EKO” uszlachetnia podłoże zapobiegając jego 
degradacji, a poprzez wprowadzenie  dużej ilości zróżnicowanych gatunkowo 
drobnoustrojów, powoduje  uwalnianie składników mineralnych z resztek 
organicznych znajdujących się w urodzajnej części gleby, przez co  stwarza 
jeszcze lepsze warunki rozwoju dla roślin. Zakwalifikowany także do stosowania 
w rolnictwie ekologicznym.

Następnymi produktami powstałymi na bazie biohumusu jest cała rodzina 
płynnych produktów BIOHUMUSVIT „HUMVIT-EKO”. Tak nazywa się  cała 
linia tych naturalnych biopreparatów i są   to  w skali krajowej jedyne tego 
rodzaju produkty minimalizujące użycie chemii, zarówno w produkcji rolniczej  
wielkotowarowej a także w produkcji warzyw, owoców i kwiatów. Stosowane 
są jako nawozy, środki poprawiające właściwości gleby i podłoży, naturalne 
stymulatory wzrostu i rozwoju roślin, a wszystko to bez udziału chemii, bez 
najmniejszych nawet korekt syntetycznymi dodatkami! 

Są to specjalne wyciągi z wermikompostu. 

Ich znaczenie polega na tym, że obok potrzebnych składników odżywczych zawierają 
naturalne substancje wzrostowe i antybiotykopodobne istotnie ograniczając 
występowanie i rozwój wielu grzybów, bakterii i wirusów powodujących choroby 
roślin. Użytkownicy preparatów BIOHUMUSVIT „HUMVIT – EKO” zauważyli, 
że w doniczkach podlewanych tym preparatem nie rozwijają się larwy much, 
a dorosłe owady giną. Wyższość BIOHUMUSVIT HUMVIT – EKO nad rozmaitymi 
spotykanymi w handlu pożywkami chemicznymi to, to że te ostatnie nie mają ani 
substancji wzrostowych, ani właściwości chroniących rośliny przed chorobami. 

W składzie BIOHUMUSVIT „HUMVIT-EKO” skoncentrowane są wszystkie te 
elementy które produkuje dżdżownica dla ochrony siebie samej przed czynnikami 
chorobotwórczymi. Rozcieńczone preparaty BIOHUMUSVIT „HUMVIT – EKO” 
stosuje się do podlewania roślin. Zaleca się podlewanie małych roślin raz w ciągu 
1-2 tygodni, większych roślin regularnie co tydzień. Zawsze częściej trzeba 
podlewać rośliny w okresie intensywnego wzrostu, rzadziej w okresie spoczynku.  
Zastosowanie środków BIOHUMUSVIT „HUMVIT – EKO” do podlewania roślin 
doniczkowych jest praktycznie równoznaczne z wymianą ziemi w doniczce. 
W przypadku zaś roślin w gruncie, stwierdzono że szczególnie mocno pobudza 
on życie biologiczne gleby. Zawsze powoduje, że korzenie roślin pełniej 
oddychają, wzmaga się w nich tzw.: “parcie korzeniowe”, czyli strumień wody 
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przepływający w roślinie od korzeni ku wierzchołkowi. Wegetacja roślin staje się 
bardziej dynamiczna, kondycja roślin lepsza i trwalsza, co praktycznie oznacza 
realizację prewencyjnej ochrony przed wieloma chorobami i szkodnikami. 
Produkty te są zarejestrowane i zakwalifikowane do stosowania w rolnictwie 
ekologicznym.

Wszystkie te biopreparaty są bezpieczne dla środowiska, ludzi, zwierząt oraz 
roślin. 

Nie wymagają karencji.

Wszystkie produkty BiohumusVit powstały w oparciu o uzyskiwany z hodowli 
dżdżownic biohumus nazywany inaczej wermikompostem.

Firma Vilmorin Garden Sp. z o.o. przy współpracy z firmą Biohumuseco sp. 
z o.o. kontynuuje projekt pomysłodawcy, obecnie  eksperta ds. asortymentu 
i produkcji  w Spółce Biohumuseco sp. z o.o.- dr Stanisława Wilk, twórcy sposobu 
pozyskiwania i praktycznego wykorzystania produktów przemiany materii przez 
dżdżownice czerwone kalifornijskie (Eiseian fetida) — Red Hybryd of California 
- w zorganizowanej, sztucznej hodowli tych dżdżownic, prowadzonej na dużą 
skalę przez Firmę. Użyty w hodowli (zbadany i odpowiednio przygotowany) 
obornik bydlęcy, jest zjadany, przetrawiany i wydalany przez dżdżownice. Dzięki 
temu procesowi pozbawiony on zostaje wszelkich szkodliwych zanieczyszczeń 
(łącznie z metalami ciężkimi) a jednocześnie co, jest rzeczą godną podkreślenia, 
wzbogacony o wielce pożyteczne dla roślin drobnoustroje.

Tak przetworzony materiał jest naturalną bazą, podstawą do produkcji 
biopreparatów  BiohumusVit dystrybuowanych przez  firmę Vilmorin Garden.

      Nie od dziś wiadomo, a wręcz w tej chwili świadomość tej wiedzy 
w społeczeństwie narasta, że to co naturalne jest zarówno dla roślin, dla zwierząt 
jak i przede wszystkim dla ludzi najkorzystniejsze, bo najzdrowsze. W związku 
z tym wszelkie produkty ekologiczne są najbardziej poszukiwane.

Produkty BiohumusVit, ich stosowanie – dzięki temu iż są produktami 
naturalnymi, czystymi – umożliwia unikanie stosowania metod mogących 
nieść ze sobą ryzyko, czy to rujnowania i zaśmiecania Ziemi, czy to zwiększenia 
kumulacji chemii w żywności i w otoczeniu. Nadmierny kontakt  ludzi 
z wszechobecną chemią poprzez dotyk, wdychanie oraz jej spożywanie, 
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to stwierdzona wielokrotnie i ponad wszelką wątpliwość przyczyna 
osłabiania odporności na infekcje i zwiększenia zachorowalności na różne 
choroby, tak ludzi jak i zwierząt (alergie, choroby skórne, migreny, choroby 
ciśnieniowe, schorzenia naczyniowe i sercowe, jak i wiele, wiele innych). 
 Dlatego też, biopreparaty Firmy Vilmorin Garden zalecane są jako 
niezbędne w produkcji ekologicznej wszelkich warzyw i owoców oraz w produkcji 
ogrodniczej (kwiaty, krzewy, iglaki). Polecamy je także jako źródło najlepszej masy 
organicznej — próchnicy, koniecznej dla prawidłowego wzrostu i rozwoju roślin. 

dr Stanisław Wilk 

Ekspert ds. asortymentu i produkcji 

Spółki Biohumuseco
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