Hefe HumiExtract QA
Suurem ja kvaliteetsem saak!
Hefe HumiExtract QA on kõrgekvaliteetne mullaparandus preparaat ning taimede
kasvustimulaator. Toode on orgaanilise päritoluga ja sisaldab toiteementidest:
lämmastikku, kaaliumit, fosforit, rauda, boori, tsinki, mangaani ja vaske ning lisaks
huumus- ja fulvohappeid.
Hefe HumiExtract QA on unikaalne oma kõrge orgaanilise aine sisalduse tõttu, ta on
pikaajalise toimega. Toote kasutamine parandab mulla struktuuri ja veeimavust ning
ergutab mikroorganismide tegevust. Suurema osa orgaanilisest ainest moodustuvad
tootes huumushapped, milleks on humiinhapped ja fulvohapped. Huumushapped
mängivad suurt rolli kivimite murenemisel, mulla minaraalosa lagunemisel ja ainete
migratsioonil. Nii parandab orgaaniline aine mulla füüsikalisi kui füüsikalis- keemilisi
omadusi. Huumusained on taimedele peamiseks toiteelementide ja süsihappegaasi
allikaks ja mõjuvad kultuurile kasvustimulaatorina. Samuti on orgaaniline aine energia
allikaks mullaelustikule, suurendab mulla enesepuhastusvõimet ja tagab mulla
sanitaarse kaitse.
Hefe HumiExtract QA ergutab seemnete idanemist ning juurte arenemist; suurendab
juure membraanide läbilaskevõimet ja parendab toiteainete omastamist; suurendab
biomassi kogust, väetiste efektiivsust ja vähendab toiteainete (eriti nitraatide) mullast
väljaleostumist; vähendab mullas olevate herbitsiidide ja toksiliste ainete sisaldust;
suurendab mulla elujõudu. Sobib kasutamiseks mahepõllumajanduses.
Preparaadi koostis:
KOOSTIS
Lämmastik (N)
Difosforpentaoksiid (P2O5)
Kaaliumdioksiid (K2O)
Orgaanilised ained
Orgaaniline süsinik
Huumiinhape
Fulvohape
Huumushapped kokku
Kaltsiumoksiid (CaO)
Magneesiumoksiid (MgO)
KOOSTIS
Raud (Fe)
Boor (B)
Tsink (Zn)
Mangaan (Mn)
Vask (Cu)

mg/kg
99,35
180
35,36
21,72
3,86

g/l
50
30
40
700
173,30
28,10
523
551,10
8
24,9

Sisaldus %
5
3
4
70
17,33
2,81
52,3
55,11
0,8
2,49

Kasutamine ja kulunorm:
Kultuurid
Teraviljad, raps,
suhkrupeet,
kartul, hernes,
uba
Aianduskultuurid

Kurk, tomat,
toalilled

Kulunorm
l/ha
2,0-4,0 l

2,0-4,0

20 ml - 10 l
vee kohta

Soovitatav pritsimise periood
Pritsida 1-2 korda, alates vegetatsiooniperioodi algusest
kuni võrsumise lõpuni, sügisel enne külvi või külvi ajal.

Kasta varakevadel vegetatsiooniperioodi alguses, mulla
soojenemisel iga 10 – 15 päeva tagant. Võib kasutada kuni 5
korda hooaja jooksul.
Kasta mulda peale taimede ümberistutamist või külvamist.
Kastmist võib korrata 10 päevase intervalliga. Kuni 3 korda
hooaja jooksul.

Soovitav vee kogus: pritsimisel kasutada 200-300 l/ha, vee kogus valida vastavalt
kultuurile ja kasvufaasile, et tagada piisav kattuvus lehtedel.

