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LIQHUMUS® 18 
•	 tekutý organický rastový stimulátor a pôdny kondicionér na báze aktívnej 

humínovej kyseliny (humát draselný), 
•	 bioaktívny rastový stimulátor určený najmä pre piesčité a ťažké ílovité pôdy, 
•	 permanentná humínová látka, ktorú pôdne mikroorganizmy nedokážu ľahko 

rozložiť, 
•	 miešateľný s inými prevádzkovými kvapalinami, (pred použitím pripravte 

testovaciu zmes), 
•	 má stimulačný účinok na rast rastlín v pôde a najmä na silnejší vývoj koreňov, 

čím sa zlepšuje vstrebávanie živín. 
V pôde zostáva zvýšená koreňová biomasa, čo prispieva k rozvoju ďalšieho trvalého humusu. Na posilnenie rastlín 
sa zlepšujú životné podmienky pre užitočné pôdne mikroorganizmy.

BENEFITY APLIKÁCIE:

•	 Okamžite zlepšuje absorpciu živín rastlinami a účinnosť hnojenia pôdy,
•	 Zvyšuje odolnosť rastlín voči stresu- sucho, salinita pôdy, nízke a vysoké teploty,
•	 Stimuluje silný vývoj koreňa a tvorbu výnosov,
•	 Zvyšuje pufrovaciu a katexovú kapacitu pôd,
•	 Pôsobí ako prirodzený chelátor pre mikroživiny v pôde a zvyšuje ich dostupnosť pre rastliny,
•	 Stimuluje tvorbu úrodných, mikrobiálne aktívnych pôd,
•	 Zlepšuje štruktúru pôdy a zvyšuje kapacitu zadržiavania vody,
•	 Zvyšuje klíčivosť semien a rozvoj koreňa. 

OPORÚČANÉ APLIKÁCIE:

Pôda 25 – 45 l/ha rozdelená do niekoľkých aplikácií 
( 5 – 10 l/ha) počas vegetačného obdobia

Listová aplikácia 75 – 150 ml/100 l vody,  
každé 2 týždne počas vegetačného obdobia

Substráty 0,5 – 2,5 l/m3

Osivo 0,5 % alebo 500 ml/100 kg morenia osiva  
podľa hmotnosti tisíc zŕn (T.G.W.)

Hydropónia 50 – 150 ml/1000 l živného roztoku počas kultivačného cyklu

Ide o štandardné odporúčania, ktoré sa môžu líšiť v závislosti od vlastností pôdy, pestovanej plodiny a miestnych systémových podmienok.

ZLOŽENIE:

Humáty draslíka  20-21% Sušina  22-23%
Celkový obsah humínových kyselín   18% Organické látky  17-18%
  humínové kyseliny  14% pH- hodnota  9,5 – 10,5
  fulvokyseliny  4% Hustota  1,12 kg/l
Draslík (K2O)  2,5-3% Veľkosť častíc  100-150 μm
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OBLASTI POUŽITIA 

•	 poľnohospodárstvo
•	 produkcia zeleniny
•	 produkcia ovocia
•	 kultivácia substrátu
•	 trávnik a terénne úpravy
•	 ošetrenie osiva


