
HUMICRAFT ® Liquid  është 
stimulant organik natyral  i rritjes 
se bimëve dhe kondicioner i tokës 
me bazë acidesh humike 
potasike, aminoacide dhe 
ekstrakte te alges Aschophyllum 
nodosusm. HUMICRAFT ® Liquid  
stimulon veçanërisht zhvillimin 
dhe rritjen e volumit të sistemit 
rrenjor duke shtuar kapacitetin e 
pervehtesimit nga bimët të 
lëndëve ushqyese dhe duke lënë 
në tokë një biomasë rrënjore e 
cila kontribuon në shtimin  e 
humusit natyral dhe mikro-
organizmave të dobishme. 
HUMICRAFT ® Liquid   është 
veçanërisht aktiv në tokat  e 
lodhura dhe tokat ranore, argjilore 
e të rënda. Pas hedhjes në tokë 
HUMICRAFT ® Liquid   ruan 
qëndrueshmërinë dhe nuk  
zbërthehet lehtë nga 
mikroorganizmat e tokës. 
HUMICRAFT ® Liquid   mund te 
perdoret ne uitje me pika, 
hidroponi, sisteme ne forme shiu 
dhe si ushqyes gjethor.

ORIGJINA
HUMICRAFT® Liquid përmban 
acide humike të cilat përftohen 
nga ekstraktimi alkalin nga 
Leonarditi Gjerman (linjit shumë 
i oksiduar) dhe ekstrakt i algave 
të detit, dhe më tej përmban 
amino acide nga proteina te 
hidrolizuara. Ka një përmbajtje 
shumë të lartë të acideve 
humike dhe fulvic, acidit alginik, 
aminoacideve dhe disa 
mikronutrientëve biologjikisht 
aktivë.
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AVANTAZHET
Permireson lidheshmerine  dhe stabilitetin e kompleksit strukturor te 
tokes dhe  kapacitetin ujembajtes te tokes; Rrit qendrueshmerine  
ndaj stresit  te tempertures, thatesise dhe kripezimit; Permireson 
kapacitetin e perthithjes te azotit, te squfurit dhe kaliumit dhe 
redukton shplarjen e nitrateve; Permireson zhvillimin e flores  
mikrobiale; Nxit  mbirjen e farave dhe  zhvillimin e sistemit rrenjor; 
Vepron si nje chelator natyral per mikroelementet duke rritur 
disponueshmerine e tyre ne toke; Redukton mbetjet e herbicideve  
dhe substancave toksike ne toke.

HUMICRAFT® Liquidis një stimulues bioaktiv i rritjes dhe kondicioner toke me 
10% humate kaliumi, 10% ekstrakt alga deti si alginat kaliumi dhe 10% 
aminoacide. Ky produkt është i përshtatshëm për të gjitha bimët bujqësore dhe 
perimore, veçanërisht ato që vuajnë nga streset e rritjes mjedisore si nxehtësia, i 
ftohti, kripësia dhe thatësia. Mund të përmirësojë performancën e plehrave dhe të 
zvogëlojë kostot e hyrjes.

Organic Soil Conditioner

10% Potassium Humate,
10% Potassium Alginate, 10% Amino Acids

PER APLIKIM GJTHOR DHE NE TOKE

DOZAT DHE MENYRA E PERDORIMIT
Ne sistemet e uitjes me pika:
Ne perime, peme frutore dhe ornamentale : 200-300 ml/dy.
Aplikimi i pare behet   1 jave pas hedhjes se fares ose 
trapiantimit  i pasuar  nga aplikime te tjera  ne intervale 2 javore 
duke aplikuar nje doze totale  2-3 lit/dy.   

Ne aplikimin gjethor : 0.3lit./100 lit ,Çdo dy jave gjate 
vegjetacionit
Ne substrakte : 2 lit. /m³ Gjate pregatitje ne kavalete
Ne trajtimin e farave : Solucion 0.3% Sperkaten farat me solucion
Ne hidroponi : 20-30 ml/1000 L Gjate vegjetacioni




