SUPER HUME
Ekologický koncentrát humínových kyselín a fulvokyselín
Vysoko koncentrovaná forma organického uhlíka a
humínových kyselín z najkvalitnejšieho zdroja humátov
– leonarditu, považovaného za jeden z najaktívnejších
dostupných zdrojov humátov a humínových kyselín.
CHEMICKÉ ZLOŽENIE
Humínové kyseliny
4%
Fulvokyseliny
13 %
Celkový obsah humínových kyselín 17 %
Dusík
P2O5
K2O
Síra

0,29 %
1,14 %
2,60 %
0,20 %

Bór
Zinok
Mangán
Železo

0,002 %
0,001 %
0,001 %
0,077 %

Meď
Vápnik
Horčík

0,001 %
0,25 %
0,049 %

Prečo pridávať do pôdy SUPER HUME?















Pomáha zvyšovať výmennú iónovú kapacitu (CEC) pôdy
Zvyšuje schopnosť pôdy zadržiavať vodu
Zvyšuje mieru prenosu hnojív do rastlín bránením ich vyplavovaniu z koreňovej zóny a ich
konečného uvoľňovania do koreňovej zóny podľa potreby
Zvýši priepustnosť rastlinných membrán a účinne urýchli príjem živín
Zlepšuje rast rôznych druhov užitočných organizmov
Tlmivo pôsobí na ťažkosti s pH, čím umožní rastlinám prežiť, kým sa pH pôdy nenapraví
Znižuje mieru škodlivosti stresu až do jeho nápravy
Zvyšuje klíčivosť semien
Zväčšuje a rozširuje koreňovú sústavu rastlín a delenie buniek
Napomáha liečiť chlorózu rastlín
Napomôže zintenzívniť enzymatické systémy zvyšujúce metabolické a iné zmeny vo vnútri
živých buniek rastlín
Bude uvoľňovať rôzne typy auxínov zodpovedných za rast rastlín
Je známy ako organický katalyzátor, zvyšujúci rýchlosť chemických reakcií v rastlinách
Vytvorí prostredie, ktoré niektorým burinám neumožní rast

POUŽITIE A DÁVKOVANIE





Pôda: Aplikujte priamo na pôdu pred výsevom alebo výsadbou plodiny v dávke 10 lit/ha.Pre
dosiahnutie lepších výsledkov prípravok zapracujte do hĺbky 2,5 až 5 cm.
Obilniny a olejniny: Aplikujte na list v dávke 2 až 5 l/ha prípravku v 200–400 l vody.
Ideálne je rozdeliť dávku na 2 lit.v tank-mixe s herbicídom a 2 lit.s ďalším pesticídom.
Zelenina, črepníkové rastliny, stromy a kry: Aplikujte v dávke 150 ml prípravku na 10
litrov vody zálievkou rastlín, resp. 1 % roztokom formou postreku na list.
SUPER HUME je možné miešať s pesticídmi v tankmixoch pri listovej aplikácii.

Hmotnosť balenia : 0,5 lit., 10 lit., 1 000 lit.
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