
BESKRIVNING
Humifirst är ett flytande jordförbättringsmedel innehållande humus- och fulvosyror
extraherade från amerikansk Leonardite. Dessa naturliga substanser härrör från
sönderdelning av organiskt material och utgör den aktiva fraktionen av humus.

HUVUDSAKLIGA 
FÖRTJÄNSTER

Verkan av Humifirst i jorden

 Högre jonbyteskapacitet resulterar i bättre upptag av fosfor och låsta
mikronäringsämnen (Fe, Mn, Cu, Zn)

 Ökad markluftningen för med sig bättre rot- och rothårsutveckling. Rothåren är
särskilt viktiga för näringsupptaget.

 Förbättrar den vattenhållande kapaciteten.

Varför Humifirst ?

 Gynnar rotutvecklingen och förbättrar nytillväxten
 Minskar osmotiska stressen (torka, kyla, etc)
 Ökar skörden och dess kvalitet

HUMUSÄMNEN

Humus- och fulvosyror

SAMMANSÄTTNING
Totalt humusextrakt 165 g/l (15.0 % w/w)
Humussyror 132 g/l (12.0 % w/w)
Fulvosyror 33 g/l (3.0 % w/w)

FYSIKALISKA 

OCH KEMISKA 
EGENSKAPER

 Form: Flytande
 Färg: Svart
 Densitet : 1,1
 pH : 13

www.tradecorp.eu

Ta reda på mer om Humifirst
Skanna QR-kodern här intill

Vill du veta mer? Kontakta oss på Gullviks! 
Du hittar oss på www.gullviks.se



REKOMMENDERAD

DOS

Bredsprutning Alla grödor
50 l/ha före sådd, plantering, och omplanting, eller under 
uppkomst.

Avgränsad 
sprutning

Alla grödor
25 l/ha före sådd, plantering, omplantering, eller under 
uppkomst. Denna dos är särskilt rekommenderad för jordgubbar, 
gurkor och sparris.

jordinjektor, flytgödsling
25 till 30 l/ha efter plantering eller knoppsprickning i vin- och 
fruktodling. 1 till 2 liter per träd till prydnads- eller gatuträd.

Med bevatt-
ningssystem
(dropp, pivot,  
sprinkler etc.

Växthus
5 till 6 x 5 l/ha med dropp, 3 till 4 dagar efter sådd eller 
plantering.

På friland
2 till 3 x 15 l/ha, vid första bevattning efter sådd eller 
plantering.

JORDTILLFÖRSEL

BLANDBARHET Blandbar med de flesta gödsel- och växtskyddsmedel utom surgörande produkter. Gör en
blandningstest i liten skala före användning.

HUMUSÄMNEN

Humifirst
här för dina rötter

Alla grödor Behandla rötterna med 5% lösning av Humifirst (5 l per 100 l vatten).

DOPPNING OCH BLÖTNING

Alla grödor
Blanda in 3 till 4 liter av Humifirst homogent per m³ av odlingssubstratet. Om 
nödvändigt, späd först med vatten för att kunna blanda in Humifirst jämnare i 
odlingssubstratet.

INBLANDNING I ODLINGSSUBSTRAT

Lämna ett intervall av 7 till 10 dagar mellan behandlingarna.
Använd mellan 200 och 2000 l vatten/ha vid spridningen.


