
GAMINTOJAS:
Global Crop Improvement Company Ltd. 
20-22 Wenlock Road, Londonas, N1 7GU
Didžioji Britanija
Tel: 01480 810137
El. paštas: office@gcic-global.com

ORGANINĖS MEDŽIAGOS ŠALTINIS: 
LEONARDITAI

P102    Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. 

P270    Nevalgyti, negerti ir nerūkyti, kai naudojamas šis produktas.

SUDĖTIS Pagal masę Pagal tūrį g/l

Viso huminio ekstrakto 16% 19,2% 192

Huminės rūgštys 13% 15,6% 156

Fulvorūgštys 3% 3,6% 36

APIBŪDINIMAS
GO-HUMIC tai skystos formos dirvožemio korektorius, 
kuris pagerina dirvožemio fizikines-chemines savybes bei 
paskatina biologinius procesus. GO-HUMIC išpurkštas 
ant dirvožemio pagerina jo struktūrą, vandens-deguonies 
režimą, sumažina druskingumą, pagerina maisto elementų 
absorbciją bei padidina mikrobiologinį aktyvumą. GO-HU-
MIC taip pat veikia kaip natūralus makro ir mikroelementus 
chelatizuojantis kompleksas, pagerinantis maisto medžiagų 
translokaciją ir jų prieinamumą augalams dirvožemyje.   

NORMOS IR REKOMENDACIJOS
GO-HUMIC galima naudoti visose kultūrose. Siekiant didesn-
io produkto efektyvumo, rekomenduojama. GO-HUMIC 
naudoti pakartotinai visos vegetacijos metu. Vieno purškimo 
norma 5-10 l/ha. Metinė purškimo norma 35-60 l/ha. 

PASTABA
Nurodytos normos yra rekomendacinio pobūdžio. Produk-
to naudotojas gali šias normas koreguoti, atsižvelgdamas  

į dirvožemio tipą ar augalų išsivystymo tarpsnį.

Produktas gabenimo metu gali susisluoksniuoti bei nusėsti. 
Prieš naudojimą produktą pakuotėje būtina gerai išmaišyti 
(suplakti) ir tiktai po to naudoti. Išpylus visą produktą iš 
pakuotės, tuščią pakuotę gerai išskalauti vandeniu, o sampla-
vas supilti į purkštuvo talpą ir išpurkšti.

SUDERINAMUMAS
GO-HUMIC gali būti maišomas su dauguma pesticidų ir trąšų, 
dažniausiai naudojamų žemės ūkyje, išskyrus produktus, 
kuriuose yra mineralinių aliejų, kalcio nitrato ar kitų rūgštinės 
reakcijos produktų. Taip pat nemaišyti su herbicidais, kurie yra 
nesuderinami su organinės medžiagos turinčiais produktais. 
Suderinamumo testai yra rekomenduojami prieš naudojant 
GO-HUMIC su kitais produktais. 

LAIKYMO SĄLYGOS
Laikykite 5°C - 35°C temperatūroje, sausoje ir gerai ventiliuo-
jamoje vietoje.

20L℮

PRIEŠ NAUDOJIMĄ SUPURTYTI

GO-HUMIC

Masė: 24 kg
pH: 11,4 ±1

Tankis: 1,2 g/cm3

ATSAKOMYBĖS APRIBOJIMAS
Mūsų produktai yra aukštos kokybės ir mes tikime, kad jie tinka naudoti taip, kaip nurodyta, bet kadangi negalime kontroliuoti 
jų maišymo, naudojimo ar oro sąlygų naudojimo metu ir po jo, jokios sąlygos ir garantijos negalioja dėl kokybės ar tinka-
mumo ir nėra atsakoma  už žalą ar sužeidimus, atsiradusius dėl laikymo ar naudojimo. Nebus atsakoma už bet kokius 
nuostolius ar žalą, atsiradusią dėl produktų naudojimo instrukcijų nesilaikymo. SAUGOS DUOMENŲ LAPAS: saugos 
duomenų lapas suteikiamas pagal prašymą. 

HUMIC ACIDS
DERIVED FROM LEONARDITE


