
Dirvožemio sorbcijos komplekso rekonstrukcija

Grūdėto dirvožemio struktūros sutvirtinimas
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Galiojimo pabaigos data / partijos numeris / grynasis svoris: 
ant pakuotės

Trąšų sudėtis:
Organinė anglis (C org.) – min. 5,0% (m/m)
Kalio oksidas (K2O) – min. 2,0% (m/m)
Huminės ir fulvo rūgštys santykiu 1:1 – min. 13,8% 

Paskirtis:
HUMMERTM yra skystos organinės ir mineralinės trąšos, skirtos 
lauko, daržovių ir vaisinių augalų auginimui. Sustiprina augalų 
augimą ir vystymąsi gerindamos dirvožemio fizikines ir 
chemines savybes ir palaikydamos dirvožemio mikrofloros 
vystymąsi.

Dėmesio: Nenaudokite ant užšalusių, užtvindytų, vandens prisotin-
tų, apsnigtų dirvožemių ir lietui lyjant. Sušalusiu dirvožemiu nelaiko-
mas dirvožemis, kurio paviršius dieną atšyla. Nenaudokite kartu su 
augalų apsaugos produktais. Neviršykite rekomenduojamų dozių. 
Naudokite pagal paskirtį.

Laikymas ir transportavimas: Laikykite nuo 0°C iki +30°C 
temperatūroje. Saugokite nuo saulės spindulių ir oro sąlygų. 
Originalias pakuotes laikykite ir transportuokite sandariai uždary-
tas, vertikalioje padėtyje. Išsiliejus, produktą surinkite ir nuplauki-
te paviršių vandeniu. Surinktą skystį naudokite pagal paskirtį arba 
perduokite perdirbimui. Sluoksnių skaičius saugojimo ir transpor-
tavimo metu: 20 L – 2, 1000 L – 1.

Saugumo priemonės: Jei abejojate, kreipkitės į gydytoją ir 
parodykite jam etiketę. Naudoti pagal paskirtį. Naudokite apsaugi-
nius akinius, pirštines ir apsauginius drabužius. Laikykitės 
higienos taisyklių. Prarijus – išskalaukite burną ir duokite va gerti  
tik tada, kai sužeistasis yra sąmoningas. Neskatinkite vėmimo. 
Patekus į akis ir odą – nuplaukite dideliu kiekiu vandens ir 
išsiplaukite drabužius prieš pakartotinį naudojimą.

Dozių dydis, naudojimo būdas ir terminai

Purškimas ant dirvos paviršiaus:
HUMMER™ naudojamas purškiant and dirvožemio arba kol augalai 
pilnai nepadengę dirvos paviršiaus vegetacijos pradžioje. 
Vienkartinė dozė: 2–5 l/ha (kuo mažesnis organinės medžiagos 
kiekis dirvožemyje, tuo didesnė trąšų dozė). Maksimali norma 
20 l/ha. Rekomenduojamas darbinio skysčio kiekis: 200–300 l/ha.
Darbinio skysčio paruošimo būdas: Į baką įpilkite ½–⅔ reikiamo 
vandens kiekio, pridėkite HUMMER™, kai maišytuvas įjungtas. 
Trąšas galima naudoti kartu su kitomis trąšomis, prieš tai 
rekomenduojama atlikti maišymo testą. Dėl preparato maišymo su 
augalų apsaugos priemonėmis kreipkitės į gamintojo atstovus.  
Baką papildyti vandeniu. Skystis turi būti naudojamas iš karto po 
paruošimo.

Fertigacija: 
Naudokite HUMMER™ 2–4 kartus per vegetacijos sezoną, nuo 
ankstyvo pavasario iki augalų augimo pabaigos.
Vienkartinė dozė: 5 l/ha.
Metinė dozė: 10–20 l/ha, priklausomai nuo organinės medžiagos 
kiekio dirvožemyje. Neviršykite 0,02% HUMMER™ koncentracijos 
dozuojamoje terpėje.

Gamintojas: INTERMAG sp. z o.o.
Al. 1000-lecia 15G, 32-300 OLKUSZ, LENKIJA
tel. +48 32 64 55 900
www.intermag.eu

HUMMERTM yra „INTERMAG“ prekės ženklas.
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