
-  Thương hiệu nổi tiếng và được khoa học chứng minh là nguồn để chiết xuất axit humic vượt trội.

-  Cô đặc, nguyên chất và tỉ lệ tốt nhất giữa axit humic và axit fulvic.

-  Phản ứng cao nhất giúp đạt hiệu quả và năng suất cao.

-  Kích thích hệ rễ phát triển, tăng cường khả năng hấp thụ dưỡng chất (đặc biệt là photpho và sắt) và hơi  
    ẩm cũng như làm giảm sự bám chặc của photpho.

-  100% hòa tan trong nước - có thể dùng để bón, phun hoặc qua hệ thống tưới tiêu.

-  Giúp cải thiện cấu tạo đất và tăng cường khả năng lưu giữ dưỡng chất.
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MÔ TẢ
Chất điều hòa axit humic tự nhiên, chiết xuất từ mỏ địa chất Leonardite tại Mỹ, dưới dạng những hạt cực 
nhỏ hòa tan trong nước giúp cải tạo các đặc tính sinh học, hóa học và vật lý của đất. Thêm vào đó, Humifirst 
WG còn giúp làm tăng năng suất và sinh trưởng do hấp thu dưỡng chất thuận lợi hơn.

Bổ sung axit humic đậm đặc giúp cải thiện sản lượng và 
chất lượng vụ mùa

AXIT HUMIC

humifirst WG

Có sẵn tại các cửa hàng bán lẻ
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Humifirst WG cải thiện phát triển gốc rễ đáng kể, 
tăng cường khả năng hấp thụ nước, dưỡng chất 
và tốc độ phát triển của cây trồng
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-  Tổng humic chiết xuất: 65% w/w

-  Axit Humic: 53% w/w

-  Axit Fulvic: 12% w/w

-  Kali (K) hòa tan trong nước: 14.41% w/w

-  Sản phẩm ở dạng: Hạt cực nhỏ hòa tan trong nước (WG)

-  Màu: Đen

Cây trồng nơi photpho rất khó hòa tan, không hấp thụ được
Cây trồng nơi photpho hấp thụ được

Tiêu chuẩn humifirst WG
liều lượng cao

humifirst WG
liều lượng thấp
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BÓN CHO ĐẤT (CHẢY NHỎ GIỌT)

LIỀU DÙNG VÀ 
PHƯƠNG PHÁP 

SỬ DỤNG

Rau củ trồng trong 
nhà kính

tỉ lệ 500g / 200L áp dụng lần đầu lúc cấy trồng
tỉ lệ 250g / 200L sau mỗi 7 ngày

Các loại rau củ 
bao gồm giống lá, 
có gốc rễ, các loại 
bầu bí, cà chua, 
các họ cải bắp

Không dùng chung với phân magie và phân can-xi

tỉ lệ 2kg / héc ta áp dụng lần đầu lúc cấy trồng
tỉ lệ 1kg / héc ta sau mỗi 7 ngày

Tỉ lệ tưới nhỏ giọt dựa trên 2000-2500m2

AXIT HUMIC

Cây trồng nơi photpho hấp thụ được và 
photpho không hấp thụ được sau khi dùng 
sản phẩm Humifirst WG trong đất có đá vôi

Hiệu quả của Humifirst WG đối với sự phát 
triển của quả dưa leo


