הומגרה  -תכשיר הזנה
יתרונותיו:
משפר מבנה קרקע
•
מפחית אובדן מינרלים.
•
משפר פעילות בקטריאלית בקרקע.
•
מגביר יעילות חומרי הזנה
•
משפר קליטה של מינרלים ע"י הצמח.
•
תנאי מכירה
 .1כל החומרים מיוצרים מחומרים באיכות גבוהה
ונחשבים כבטוחים לשימוש.
 .2מאחר שלא ניתן להפעיל כל ביקורת על אחסון ,טיפול,
ערבוב או שימוש או על תנאי מזג האוויר ,הצמחים או
האדמה לפני השימוש ,בזמן השימוש או אחרי השימוש
)כאשר כל הנ"ל עשויים להשפיע על ביצועי המוצרים(,
החברה לא תשא בשום מקרה בכל אחריות או חבות
לכל כשל בביצוע ,אובדן ,נזק ,או פגיעה )תוצאתית או
אחרת( ,הנובעים מהאחסון ,הערבוב ,היישום או
השימוש האמורים ,והקונה מקבל על עצמו את מלא
האחריות לשימוש במוצר.
 .3תנאים אלו אינם ניתנים לשינוי ,עדכון ,או ויתור ע"י
הקמעונאים ,המשווקים או אנשי הצוות שלנו ,בין אם
הם מייעצים או עוזרים באחסון ,בטיפול ,בערבוב או
בשימוש במוצרים ובין אם לאו ,ואף אחד מהנ"ל אינו
זכאי ליהנות מסעיף .2
 .4חבות מרבית .החבות מוגבלת להחלפה של מוצרים
פגומים בלבד.
.5
מכיל:
Humic acids:
18%
)Urea Nitrogen(N
10%
)Soluble Potassium (K2O
6%
)Iron (Fe
0.2%
pH-value
8-9
Density
1.23 kg/L
CEC
300-500meq/100g
Color
dark brown
Product type:
liquid suspension
Derived from Leonardite and ureapotassimtripoyphosphate, Potassumhydroxid.
Additionally Humagra is rich in micro elements
and all other plant nutrients in physiologically
relevant amounts.

הומגרה  -תכשיר הזנה
הגידול
דשא
נשירים
גפן והדרים

פרחים וענפי
קישוט
תבלינים וירקות
תות שדה

תכשיר הזנה מבוסס HUMIC ACIDS

טבעי

חיי מדף
תאריך ייצור
תאריך תפוגה

תכולה 1 :ליטר

זהירות!
יש לקרוא את התווית לפני השימוש.
יש לשמור את המוצר נעול ומחו להישג יד של ילדי.
משווק:

יצרן:

:
ארז שיווק וייזום חקלאי בע"מ
טל08-6758944 :
פקס08-6758943 :
Email: office@erezagro.co.il
www.erezagro.co.il

Humintech GmbH
Heerder Landster. 189D
40549 Dusseldorf
Germany

מינון
500-1000
סמ"ק/ד'
 500-700סמ"ק/ד'

 200-400סמ"ק/ד'
 300-400סמ"ק/ד'

 2שנים

מס' טיפולים
ומועדם
כל  14יום
טיפול ראשון
לפני פריחה,
טיפול שני
לאחר חניטה
כל  14יום
בתחילת גידול
ובהתחלת
ניבה

SHELF LIFE:
MANUFACTURED ON
BATCH NO.

