
Sastāvs:

Ražotājs: TRADE CORPORATION INTERNATIONAL, S.A.U. C/ Alcalá, 498. 2nd Floor. 28027 Madrid (Spain) Tel.: +34 913 273 200 www.tradecorp.com.es

LV
04

/2V
02

/03
15

Importētājs un pārdevējs
SIA Baltic Agro
Lielirbes 32a, 
Rīga, Latvija
Tālr. 371-67228851
www.balticagro.lv

NETO MASA
20 L (22 Kg)

 Saturs% Tilpums% g/l
Cita informācija:
Sastāvu papildina kālija 
oksīds K2O 5,00 5,50 55
Kopējais humīna ekstrakts 15,00 16,50 165
Humīnskābe 12,00 13,20 132
Fulvīnskābe 3,00 3,30 33

Mitrums 79,5%
pH 13,35
Organiskā viela 8,99%

 Augu augšanas veicinātājs
K-5%

humistar



Derīguma termiņš: 3 gadi no ražošanas datuma.
Izgatavošanas datums:
Partijas numurs: LV
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APRAKSTS
Humistar ir šķidrs mēslošanas līdzeklis, kā sastāvā ir humīnskābes un fulvoskābes. To izsmidzina tieši virs augsnes pilienu veidā vai izsmidzina virs 
lauka. To var sajaukt ar citiem šķidrajiem mēslošanas līdzekļiem. Pateicoties preparāta ķīmiski saistošam īpašībām, to ir iespējams izmantot papildus 
mēslošanai. 
Humistar ietekme uz augsni:
 -Uzlabo augsnes saķeri, viengabalainību, stabilitāti un struktūras kompleksus, nodrošina labāku gaisa maiņu augsnē, augsne labāk aiztur  
  ūdeni.
 -Uzlabo slāpekļa (N), fosfora (P) un kālija (K) izmantošanu.
 -Palīdz sadalīt nešķīstošus fosfora savienojumus, atbrīvo katjonus, palīdz augiem tos uzņemt.
 -Fizikāli ķīmisko īpašību dēļ aktivizē un uzlabo augsnes mikrofloras attīstību.
 -Pozitīvi ietekmē sēklu dīgšanas procesu un sakņu sistēmas attīstību.

LIETOŠANA
Mēslošanai caur lapām
Graudaugi, rapsis, kukurūza, cukurbietes, kartupeļi, dārzeņi:
Mēslojot augsni, lai ielabotu organikas sastāvu: 25-50 l/ha ar 400-500 l ūdens, smidzināt tieši uz augsnes. Var jaukt ar šķidrajiem mēslošanas līdzekļiem 
NPK vai KAS.
Sēklas materiāla kodināšanai: 1,0-2,0 l/1 tonnai sēklas.
Laistot un smidzinot uz augsnes: 0,2-0,5 l/100 m2 platībai
Zālāji, dekoratīvie augi, puķes: Laistot vai smidzinot uz augsnes izmanto 1,3% šķīduma koncentrāciju. Smidzināt pavasarī, kad atsākas augšana. 
Zālājus smidzināt pēc otrās appļaušanas.
Gurķi, tomāti, istabas augi: Laistot izmanto 20 ml/10 l ūdens. Atkārtoti mēslojot ik pēc 10 dienām 3-4 reizes sezonā.
Augļu koki, augļu krūmi, zemenes: Laistot-kopējā ieteicamā deva 25-50 l/ha, sadalot to pa mazākām devām 2-5 reizes sezonā. Atkārtoti mēslojot  ik pēc 
10-14 dienām.

Smidzinājumā izmantojamais minimālais ūdens daudzums 150-200 l/ha. 
Temperatūra ne zemāka par +5°C

SADERĪBA 
Humistar var jaukt ar lielāko daļu augu aizsardzības līdzekļiem un citiem mēslošanas līdzekļiem. Nejaukt ar minerāleļļām, kalcija nitrātu un skābiem 
produktiem (pH < 6).Pirms jaukšanas ieteicams veikt saderības testu.  

BRĪDINĀJUMI, UZGLABĀŠANA UN APSTRĀDE
Sakrata pirms lietošanas. Sargāt no bērniem. Neēst, nedzert un nesmēķēt produkta izmantošanas laikā. Uzglabāt sausā, vēsā un labi vēdināmā vietā. 
Pirms lietošanas izlasīt marķējumu. Ja rodas neskaidrības, konsultēties ar pārdevēju.
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Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, starp 0°C un 40°C


