
Dt.prod/Sk/Lot. :
Printuar ne qese
Pesha:100 gr

PERBERJA  (w/w):
Potasium Humate 
80-85%  
Nga kjo : Acide 
humike totale 68-71% 
Prej të cilave: 
Acid Humik 63-65%  
Acidi Fulvik 5-6%  
Potas (si K2O) 12% 
Hekur (Fe) 1%;  
Lënda e thatë 85%  
Treteshmeria >99%

POWHUMUS® WSG 85 është një kompleks i koncentruar substancash organike me 
perqendrim te larte te acideve humike dhe fulvike me lidhje potasike dhe            
mikroelemente. Permireson strukturen fiziko kimike  te tokes si ne tokat e lehta 
ashtu edhe ato te renda duke rritur disponueshmerine e lendeve ushqyese te tokes 
per sistemin rrenjor.  
Permbajtja e larte e Potasit ( K) ne kete produkt rrit ne menyre te ndjeshme shkallen 
e rezistences se bimeve nga faktoret abiotik dhe biotik. 
Mund të përdoret vetëm ose ne  përzierje me shumicën e plehrave kristalore.
POWHUMUS® WSG 85 arrihet përmes ekstraktimit alkalin te Leonarditeve Gjermane 
(linjite me oksidim te larte) duke rezultuar ne nje  substance me permbajtje te larte 
dhe te paster te acideve  humike dhe fulvike ne lidhje potasike. 
PERDORIMI : Perdoret duke u shperndar ne toke me sistemet e fertirigacionit me 
doze 8-10  KG/HA i ndare ne disa duar. Ne perime ne sera: 30-60 gr/dy në javë ose 
0.6-1 kg/dy/sezon. Ne perime ne fushe te hapur dhe fasule e patate : 0.3-0.8 
kg/ha/javë ose 0.4-0.8 kg/dy/sezon. Ne peme frutor : 0.5-1kg/ha çdo dy jave ose 7-15 
kg/ha/sezon. Komposto substrakte : 1 kg/m3. Ne aplikimet gjethore ne kombinim 
me ushqyes gjethor dhe PMB 0.015% 
Perzihet me te gjithe ushqyesit bimore qe shperndahen me  sistemin me pika. 
RUAJTJA : Ruhet ne ne vende te pa ariteshme nga femijet, ne  ambalazhet origjinale, 
ne vende te fresketa me temperature 5-350C dhe te pa ekspozuara nga rezatimi 
direkt i dilellit.  
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Manufactured by: 
HUMINTECH GmbH, Am Pösenberg 9-13

41517 Grevenbroich, GERMANY 

www.humintech.com 

240mm

100%   i tretëshëm   në    ujë 
Kondicioner    i    tokës  
Stimulant i rritjes

Kripra Potasike Granulare të 
Acidit Humik dhe Fulvik

POWHUMUS® WSG 85  është në 
Listën e Inputeve për 

Bujqësinë Organike në  
Gjermani




