HaifaStim™ Humic Amino
ביוסטימולנטים  -לצמח בריא ,ליבול איכותי
 HaifaStim™ Humic Aminoהוא ביוסטימולנט טבעי המעודד את התפתחות הצמח .החומרים הפעילים במוצר
מחזקים מנגנונים פיזיולוגיים שונים ,ומעלים את הזמינות של יסודות הזנה המצויים בקרקע.
בנוסף HaifaStim™ Humic Amino ,מעודד התפתחות אוכלוסיות חיידקים ופטריות קרקע ,המועילים לצמח
באופן עקיף.

יבול גבוה ואיכותי

קליטה טובה יותר
של מים ודשן

שיפור פוריות הקרקע

ידידותי לסביבה

 HaifaStim™ Humic Aminoייחודי בכך שהוא משלב חומצות הומיות וחומצות אמינו בתכשיר אחד .לשילוב שני מקורות
ביוסטימולנטים השפעה סינרגטית על התפתחות השורשים ובריאותם ,ועל קליטת יסודות הזנה חיוניים לצמח:
• שיפור קליטת יסודות הזנה על-ידי השורש .מומלץ להדשות בתחילת העונה ולפי הצורך ,ביישום נפרד מדשנים אחרים (ראה
המלצות בצדו השני של הדף)  .בהדשיה ,אין לשלב עם נוסחאות דשן-כל™ ,דשנים מסיסים או חומצה זרחתית.
• הקטנת הפגיעה של עקות .הודות לשיפור פעילות השורשים  HaifaStim™ Amino Humicממזער פגיעה אפשרית מעקות
מליחות ,יובש ,וקרה.
מומלץ ליישם  HaifaStim™ Amino Humicבמשולב עם דשן-כל ™ סטרטר  12-43-12להטבלת שתילי ירקות ולהגמעת שתילים
של עצי פרי ,כטיפול מקדים לשתילה .המלצות והנחיות לשימוש מעבר לדף.

אנליזת המוצר
תמצית הומית כללית
חומצה הומית
חומצה פולבית
חומצות אמינו חופשיות
תחמוצת אשלגן ()K2O
צפיפות)20oC( :
(pH (0.1% sol.
(EC at 20oC (0.1% sol.

16.0% w/w
9.0% w/w
6.0% w/w
5.0% w/w
7.0% w/w
1.14 gr/cm3
10.46
0.21 dS/m

המוצר משווק באריזות  5ליטר ו 20-ליטר.

 HaifaStim™ Humic Aminoהמלצות יישום
הדשייה
יש ליישם  3-4ליטר לדונם לעונה ,בשלושה עד ארבעה יישומים עוקבים ,עדיף בתחילת העונה .בקרקעות דלות בחומר אורגני,
ובגידולים אינטנסיביים וכאשר מעוניינים לעודד השרשה ,יש ליישם מינון גבוה יותר.

הטבלת שתילי ירקות
•
•
•
•

יש להכין תמיסת  HaifaStim™ Humic Aminoבריכוז ( 0.5%חצי ליטר לכל  100ליטר מים) במכל רחב מספיק ,שניתן להכניס
לתוכו את מגש השתילה במאוזן .לתמיסה זו יש להוסיף דשן-כל ™ סטרטר  12-43-12בכמות של  1ק”ג ק”ג לכל  100ליטר.
יש לטבול את מגש השתילה עד לגובה פני המגש .יש להקפיד שפני השטח של מצע השתילה רטובים לגמרי (מבריקים) ,ומבלי
שהתמיסה תיגע בעלוות השתילים.
יש להוציא את המגש מהמכל ,ולתת לעודפי התמיסה להתנקז מהמגש.
אם לא שותלים מידית אלא מחזירים את המגשים לעגלה ,יש להחזיר מהמגש העליון כלפי מטה כדי למנוע טפטוף נגר על עלוות
השתילים במגשים התחתונים.

הדשייה של שתילי עצי פרי לפני נטיעה
•
•
•
•

יש לערבב  10ליטר  HaifaStim™ Humic Aminoבנפח מים של  100ליטר ולהזריק מהתמיסה  50ליטר לקוב בהשקיה האחרונה
במשתלה לפני הנטיעה בקרקע.
בהשקיה אחרונה מומלץ לתת גם דשן-כל™  ,12-43-12אותו יש להמיס במכל נפרד .יש להמיס  20ק”ג דשן ב 100-ליטר מים,
ולהזריק  50ליטר לקוב מי השקיה.
מומלץ להצמיא מעט את השתילים לפני השקיה אחרונה ,כדי לשפר את ספיגת ההתמיסה במצע הגידול.
יש להמתין לפחות  12שעות מהשקיה אחרונה עד נטיעה בקרקע ופתיחת מים בחלקה.

ניסויים ותצפיות הראו שיישום משולב של  HaifaStim™ Amino Humicודשן-כל ™ סטרטר  12-43-12לפני השתילה או בתחילת עונת
הגידול ,מסייע להתבססות הצמח ,ומזרז התפתחות.
חסה ,תענכים
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האגרונומים שלנו לשירותך .לייעוץ ולהדגמת פתרונות יישום יעילים פנה אלינו:
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