
OPIS P ynny roztwór zawieraj cy kwasy huminowe i fulwowe ekstrahowane z Leonardytów. Te
naturalne sk adniki wyst uj w rozk adaj cej si materii organicznej i s aktywnym
sk dnikiem róchnicy

WNE KORZ CI

W yw Humistar na :
Wzrost ojemno i kom leksu sor cyjnego (CEC) woduje le sze ieranie
Fosforu i odblokowanie mikroelementów (Fe, Mn, Cu, Zn)
Le sze na wietrzenie gleby i wzrost korzeni
W ksza no wodna gleby

Dlaczego Humistar:
P rawa rozwoju systemu korzeniowego i szy wzrost m ych ro lin
Redukcja stresu osmotycznego (susza, zimno, etc.)
P rawa jako ci i wielko ci nu

ROZTW R KWAS W HUMUSOWYCH

Koncentrat kwasów huminowych i fulwowych

SK AD Kwasy humusowe 166 g/l (15,0 % w/w)
Kwasu huminowe 133 g/l (12,0 % w/w)
Kwasy fulwowe 33 g/l (3,0 % w/w)

W A CIWO CI 
FIZYKO-CHEMICZNE

Posta : P yn
Kolor: Czarny

sto : 1,1
: 13

www.tradecorp.com.pl



ZALECANIA

Oprysk gleby Wszystkie
uprawy

40-50 L/ha przed siewem, sadzeniem lub przesadzaniem, lub
przedwschodowo.

Aplikacja 
pasowa

Wszystkie
uprawy

20-25 L/ha przed siewem, sadzeniem lub przesadzaniem, lub
przedwschodowo . Rekomendowane dla upraw  truskawek, 
ogórków i szparagów

Oprysk upraw  wieloletnich 20 to 30 L/ha pasowo w sadach i jagodnika.

Fertygacja
Szklarnie 5 do 6 x 5 litrów na hektar , 3 do 4 dni po siewie lub sadzeniu.

Polowe 2 do 3 x 15 litrów na hektar, podczas pierwszego nawadniania po 
siewie lub sadzeniu.

APLIKACJA DOGLEBOWA

KOMPATYBILNO Produkt mo na stosowa cznie z wi kszo c nawozów i rodków ochrony ro lin z
wyj tkiem substancji o niskim pH . Przed zmieszaniem wykona test

ROZTWÓR KWASÓW HUMUSOWYCH

Humistar
dla Twoich korzeni

Wszystkie
uprawy Zanurzy korzenie w 3-5% roztworze Humistaru (3-5 litrów na100 litrów wody).

ZANURZANIE I MOCZENIE KORZENI

Wszystkie
uprawy

Wprowadzi   do pod o 3 do 4 litrów Humistaru na m³ w taki sposób aby otrzyma
jednor  mieszanin . Je eli potrzeba, rozpu i Humistar w wodzie dla 
zapewnienia  jednorodno i mieszaniny.

SUBSTRATY I POD O

Stosowa przerw 7 do 10 dni pomi dzy aplikacjami
U ywa minimum 200 litrów wody na hektar oraz nie wi cej ni 2,000 litrów na hektar.
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Polska po udniowo-wschodnia, Andrzej Zbroja: +48 609 476 339
Polska pó nocno-wschodnia, Tomasz Bolek: +48 881 950 676

Polska zachodnia, Antoni Nowosad: +48 533 306 553


