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HUMUSOWEGO

100%

ROZPUSZCZALNY
W WODZIE

HumBIO
LIDER

Najważniejsze
dzieje się w glebie
Nawóz specjalny o wysokiej zawartości
ekstraktu humusowego
AGRO
OWOCE
WARZYWA

Idealny do wszystkich rodzajów upraw
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Hum BIO Lider NAJWAŻNIEJSZE DZIEJE SIĘ W GLEBIE

HumBIO
LIDER

Nawóz specjalny o wysokiej zawartości ekstraktu humusowego

85%

EKSTRAKTU
HUMUSOWEGO

• 100% rozpuszczalny w wodzie nawóz

specjalny w formie proszku, zawierający
85% ekstraktu humusowego,

• Najbardziej skoncentrowany produkt
na rynku dzięki formule instant,

100%

ROZPUSZCZALNY
W WODZIE

Poprawia retencję
wody oraz zdolność
gleby do jej
magazynowania

Ułatwia transport
składników
odżywczych
do rośliny przez
korzenie

Zwiększa
aktywność
mikrobiologiczną
Poprawia
odblokowanie
niektórych frakcji
pierwiastków, sprzyja
rozwojowi systemu
korzeniowego,

Hum BIO Lider NAJWAŻNIEJSZE DZIEJE SIĘ W GLEBIE

HumBIO
LIDER

Aplikacja:
dolistna, ferdygacja

Kwasy humusowe zawarte w produkcie Hum BIO Lider aktywują się bezpośrednio po zastosowaniu dzięki szybkiemu przejściu do gleby. Doskonała
rozpuszczalność i szybki dostęp gwarantuje roślinom lepsze ukorzenienie,
stymuluje proces fotosyntezy, pobudza do wzrostu, a w konsekwencji przyczynia się do poprawy plonowania. Hum BIO Lider jest w szczególności polecany przy niedoborach wody w glebie, ponieważ kwasy humusowe wykazują zdolność wiązania wody i udostępniania jej roślinom.

Zastosowanie:
wszystkie rodzaje upraw

Skład:
Zawartość:

w/w

Całkowity ekstrakt humusowy

85%

Kwasy humusowe

70%

Kwasy fulwowe

15%

Potas (K2O)

9%

Stosowanie i dawki:
Uprawa

Dawka

Zboża, rzepak, kukurydza, ziemniaki, buraki cukrowe,
rośliny strączkowe, warzywa, drzewa owocowe

3 kg/ha

W uprawach polowych

1 kg/ha

Terminy stosowania:
Ściernisko łącznie z RSM lub produktami stosowanymi celem przyspieszenia rozkładu resztek pożniwnych.
Doglebowo łącznie z innymi preparatami.
Zboża ozime i jare od wschodu do fazy strzelania w źdźbło.
Rzepak jesienią przed siewem lub powschodowo (do fazy 8 liści).
Pozostałe rośliny doglebowo przed siewem lub w początkowym stadium
rozwoju.
W sadach i na plantacjach krzewów owocowych nawóz stosować w formie
zabiegu doglebowego późną jesienią lub wczesną wiosną na wilgotną glebę
w rzędy drzew lub krzewów jagodowych w dawce 3 kg/ha.

Producent:
SMP Agro sp. z o.o. sp.k.
ul. Bukowska 12 , 60-810 Poznań

Produkt dostępny
w opakowaniach
1 kg oraz 5 kg

SCANDAGRA Polska Sp. z o.o.
ul. dr. Alberta Schmidta 1
Żołędowo, 86-031 Osielsko

tel. +48 52 381 36 01
fax +48 52 381 35 66
e-mail: sekretariat@scandagra.pl

w w w. sc and a gra .p l

