LÁTHATÓ ÉS MÉRHETŐ
TERMÉSTÖBBLET

A Huminisz Kft. üzemi tesztjeinek értékelése a vegetáció során 1-3 alkalommal történik.
A vizsgált növényi paraméterek különféle kultúrákban a következők:
» gyökértömeg
» gyökérhossz
» gyökérgümők
száma
» gyökérgümők
tömege
» bokrosodási
csomó
» növény-/
zöldtömeg
» levélszélesség
» levélhosszúság
(zászlóslevél is)
» magasság
» levélemeletek
száma
» gyökérnyak-/
szárátmérő
kezelt kontroll

» virágzó/fertilis
oldalágak száma
» fertilis oldalágak
tömege
» becőszám/
oldalág
» hüvelyszám
» kalászhossz
» kalásztömeg
» kalászszám
» tányérátmérő
» gyümölcsátmérő
» gyümölcstömeg
» gyümölcsszám/
hajtás
» Brix-fok
» SPAD érték
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Termelőknél (nagyüzemi és kisüzemi), valamint
kutatóintézetekben (kisparcellás) végzett kísérletekben az ország mintegy 50 helyszínén történik
értékelés. Az elmúlt két évben a terméshozam és a
termésminőség vizsgálata mellett ún. fenometriai
méréseket is végzünk független, külsős szakember
bevonásával. Így pontosabb képet kapunk a Kondisol és a Solvitis termékek növényekre gyakorolt
hatásáról. Ez termelő partnereink számára is fontos, hiszen a hiteles és korrekt gyártói tájékoztatás
a hosszú távú együttműködés egyik fontos pillére.

A HUMINISZ TECHNOLÓGIA HATÁS A BÚZA PARAMÉTEREIRE 2017.
(KONTROLL TERÜLET = 100%)

101%

A Huminisz Kft. évtizedes tapasztalatokkal rendelkezik a huminsavas növénykondicionálás területén.
Cégünk a piac egyik meghatározó szereplőjeként
fontos feladatának tekinti, hogy a termelőket szakmailag hiteles információval lássa el a Huminisz
technológia hatásáról és hatékonyságáról.
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A fent felsorolt paraméterek megváltozása (közvetlen hatás) hozzásegíti, hozzásegítheti a növényt egy
magasabb és jobb minőségű termés eléréséhez (közvetett hatás). Az üzemi tesztek ilyen módszerrel a vegetációs időszakban elvégzett értékelése pontosabb
képet adhat termékeink hatásáról, mint a betakarítás. Ennek oka, hogy a mérések tárgya a növény és
nem a terület. A szakszerűen elvégzett felvételezés
és értékelés során a Kondisol és Solvitis termékek
növényre gyakorolt hatását állapítják meg, nem pedig a terület teljesítményét, amit rengeteg tényező
befolyásol és módosít (talajfoltok, vadkár, belvíz,
gyomosodás, kártevők, tőhiány, művelési kár stb.).
Ráadásul a partnereink is részletesebb, szakmailag
teljesebb képet kapnak az általunk forgalmazott készítmények viselkedéséről, hatásáról.

Huminisz technológia:
Egy őszi és két tavaszi kezelést
követően az állomány egyöntetűbben és tovább virágzik.

Őszi búza, Győrvár (2017. április)
Huminisz technológia:
Őszi kezelés (2016): 5 l/ha Kondisol N + 1 l/ha Solvitis Zn
Tavaszi kezelés (2017. április): 5 l/ha Kondisol
+ 2 l/ha Solvitis NPK 12-7-4

Győrvár (2017. április)

Sikeres termesztést kívánunk a „Növénykondicionálás és növénytáplálás” jegyében 2018. évben is!
Pais István I Huminisz Kft.
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