ХІМІЧНИЙ СКЛАД:
концентрат гумінових та фульвових кислот
комплекс мінералів і мікроелементів
амінокислоти та вітаміни
pH рівень 8-12
ÍÎÐÌÀ ÂÈÒÐÀÒÈ ÊÎÍÖÅÍÒÐÀÒÓ:
ПЕРЕДПОСІВНА ОБРОБКА НАСІННЯ
ОБПРИСКУВАННЯ ПОСІВІВ
ПІСЛЯЗБИРАЛЬНА ОБРОБКА ГРУНТУ

200мл + 200л
гумат

вода

=

200 мл/т
200 мл/1га
400 мл/1га

1га

площа

ЗАСТОСУВАННЯ:
Рекомендується застосовувати в комплексі з BIO GROWER –
концентратом органічних та амінокислот.
На невеликих ділянках – 10 мл ЕКСТРА ПЛЮС + 10 мл
BIO GROWER на 10 л води кожні 7 – 10 днів.
На великих площах – 200 мл ЕКСТРА ПЛЮС + 200 мл
BIO GROWER на 200 – 300 л води на 1 га кожні 7 – 10 днів.
На кущах, в садах та на деревах – 1 л ЕКСТРА ПЛЮС +
1 л BIO GROWER на 1 т води на 1 га кожні 7 – 10 днів.
В системах гідропоніки – 2 мл ЕКСТРА ПЛЮС + 2 мл BIO
GROWER на 10 л поживного розчину.
Для кореневого та позакореневого підживлення на всіх етапах
росту.
Для всіх видів субстратів та грунту.
Комплексне застосування збільшує врожайність на 20 – 150%

Сумісний з більшістю водорозчинних
добрив та пестецидів
Рекомендується для застосування в
виробництві для створення мінеральноорганічних добрив
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КОНЦЕНТРАТ ГУМІНОВИХ КИСЛОТ

ДЛЯ ВІДНОВЛЕННЯ ТА ПОКРАЩЕННЯ
РОДЮЧОСТІ ГРУНТУ
НАТУРАЛЬНИЙ ОРГАНІЧНИЙ СТИМУЛЯТОР
РОСТУ РОСЛИН

ЯК ПОТУЖНИЙ ПРИРОДНІЙ АНТИСТРЕСАНТ
ТА РЕАНІМАТОР
НЕ МІСТИТЬ ПАТОГЕННОЇ МІКРОФЛОРИ

Ì²ÑÒÈÒÜ:
Гумінові та фульвові кислоти
Всі необхідні мінерали та мікроелементи
Амінокислоти та вітаміни

ÇÀÑÒÎÑÎÂÓªÒÜÑß:
Для передпосівної обробки насіння та
висадкового матеріалу
Під час весняної культивації грунту
Для кореневого та листового підживлення
рослин у період вегетації
Для рекультивації пожнивних залишків
Після повеней, пожеж та інших природніх
катаклізмів

НВК ОРГАНІК ГРУП
Україна, м.Рівне, вул.Курчатова, 36А
тел +38 (067) 9418999, +38 (095) 0610870
organic-group@ukr.net
www.organic-group.com.ua
Розроблений в співпраці з
HUMICAGROPOL, Poland
www.humicagro.com
humicagro@gmail.com

УКРАЇНА

Концентрат гумінових та фульвових
кислот ÅÊÑÒÐÀ ÏËÞÑ виготовлений із
екологічночистого екстракту бурого вугілля
з застосуванням сучасних іноваційних
технологій без примінення хімічних,
синтетичних та штучних компонентів.
Концентрат являється на 100% натуральним, органічним
та безпечним продуктом як для людей, тварин так і для
навколишнього природного середовища. Виключає
забруднення грунту, повітря, грунтових вод та водойм.
Концентрат гумінових та фульвових кислот ЕКСТРА ПЛЮС
не містить в собі патогенних мікроорганізмів, вірусів, яєць
паразитів та шкідників.

СПРИЯЄ:
Відновленню фізичних властивостей грунту, в
тому числі поліпшенню механічної структури грунту
Відновленню хімічної та гідроскопічної структури
грунту
Відновленню біологічних характеристик грунту,
в тому числі відродженню бактеріальних спільнот
Поліпшенню протекторних властивостей грунту
Збільшенню кореневої системи та посилення
імунітету
Зняттю стресів та відновленню нормального
росту і розвитку рослин
Підвищенню коефіцієнту засвоєння добрив грунту
Збільшенню врожайності та якості с/г продукції
Виробництву екологічночистих с/г продуктів

Рекомендуємо застосовувати концентрат гумінових та
фульвових кислот як додаток у виробництві мінеральних,
органо-мінеральних та органічних добрив, також у виробництві
торфяних та вапняних сумішей для сільського господарства.
Концентрат гумінових та фульвових кислот ЕКСТРА ПЛЮС
рекомендується застосовувати як додаток при виготовленні
кормів для худоби, інших домашніх тварин та у птахівництві.
Застосування концентрату гумінових та фульвових
кислот ЕКСТРА ПЛЮС - це запорука відновлення та
підвищення родючості грунту, це суттєва прибавка
врожайності, це гарантія одержання екологічночистої
продукції високої якості та заощадження Ваших коштів.
www.organic-group.com.ua

ÏÀÌ’ßÒÊÀ ÀÃÐÎÍÎÌÓ
ÒÅÕÍÎËÎÃ²ß ÇÀÑÒÎÑÓÂÀÍÍß
ÊÎÍÖÅÍÒÐÀÒÓ
Сільськогосподарська
культура

Обробка
насіння
10-12год

Перша
обробка
по
вегетації
200 мл/1га

Друга
обробка
по
вегетації
200 мл/1га

Третя
обробка
по
вегетації
200 мл/1га

Четверта
обробка
по
вегетації
200 мл/1га

Озима пшениця

200мл/т

осіннє
кущіння

весняне
кущіння

вихід в
трубку

формування
зерна

Ячмінь

200мл/т

осіннє
кущіння

весняне
кущіння

вихід в
трубку

формування
зерна

Соняшник

200мл/т

3-4 пари
листів

5-6 пари
листів

Формування
зерна

Кукурудза

200мл/т

3-5 пари
листів

5-9 пари
листів

Формування
зерна

Соя

200мл/т

3-5 пари
листів

6-9 пари
листів

Формування
зерна

Рапс

200мл/т

4-6 пари
листів

стеблування

бутонізація

змикання
листів в
рядку
фаза активного
вегетаційного
росту

Цукровий буряк

200мл/т

4-6 пари
листів

Овочі

200мл/т

сходи

Фрукти

200мл/т

Фаза
рожевого
бутону

формування
плодів

змикання
листів в
міжрядках
фаза
формування
плодів
ріст та
дозрівання
плодів

дозрівання
після збору
врожаю

Концентрат гумінових кислот застосовується:
Післязбиральна обробка грунту 400мл/1га
Застосувати концентрат самостійно або в бакових
сумішах
При застосуванні через капельні системи зрошування
використовувати 0,02 % розчин концентрату
(200мл на 1т води) 1 раз в 7-10 днів, не менше
3-4 рази за період вегетації
На овочах та фруктах в період цвітіння застосовувати
тільки капельне зрошування
Кількість обробок може змінюватись в залежності
від технології та стресових ситуацій
www.organic-group.com.ua

