
Humifirst aardappelen
Verlies geen potentieel bij de start van de teelt, 
gebruik Humifirst in aardappelen!

De planttijd is weer aangebroken. De aardappelen worden binnenkort geplant. De afgelopen winter
was extreem nat met weinig of geen vorst, met als gevolg veel problemen met de bodemstructuur in
de velden (o.a. veel verslempte bodems). We zien ook dat we de laatste jaren vaak te maken hebben
met extreem hete en droge zomers met als gevolg een tekort aan vocht tijdens het groeiseizoen.

Binnen ons assortiment biostimulanten hebben we hier een oplossing voor en dat is Humifirst!

Humifirst in aardappelen:
Verbetert de bodemstructuur, het vochthoudend vermogen en de beschikbaarheid van water 
in de bodem.
De structuur van de met Humifirst behandelde grond blijft rul en luchtig.
Stimuleert de wortelgroei
Verhoogt de opname van water en voedingsstoffen
Dit resulteert in meer en grotere knollen met meer uniformiteit. 

Meer wortels en knollen = hogere opbrengst!

Humifirst: meer dan 15 jaar bewezen resultaten als biostimulant bij de start van de aardappelteelt!

Dosering:
 50 l/ha volvelds voor het planten. Bij het klaarleggen van het veld of in combinatie met de 

vloeibare stikstof (hierbij de verhouding van 1 volume Humifirst ten opzichte van 4 volumes 
vloeibare stikstof niet overschrijden). 

 Bij lichte (zand) gronden of gronden met een laag organische stofgehalte de hoeveelheid 
Humifirst verhogen tot 75 - 100L/ha.

 In geval van rijtoepassing kan de bovenstaande dosering worden gehalveerd.

Gebruik meststofdoppen en 250-300 ltr water per hectare. 
Schud de bus niet voor het toedienen.
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Voor suikerbieten zien we dezelfde uitdagingen als voor aardappelen. Bij suikerbieten is de
structuur van de bovenlaag van de bodem nog belangrijker, omdat bij suikerbieten de ontkieming
en de startontwikkeling zeer kritisch is.

Als je in het najaar het veld ploegt zal de situatie beter zijn. In dat geval bevelen we een
toepassing van Humifirst + Ruter (5+5L/ha) samen met de vooropkomst onkruidbestrijding aan
om de startontwikkeling te stimuleren.

Indien u in het voorjaar ploegt, raden wij u aan om Humifirst toe te passen om uw bodemstructuur
te verbeteren voordat u gaat planten.

Dosering suikerbieten:

 50 l/ha vollevelds voor het planten

Doseer niet lager, want het is uiterst belangrijk dat u voldoende Humifirst
toepast om uw bodemstructuur te verbeteren!

Humifirst en suikerbieten
Verlies geen potentieel bij de start van de teelt, 
gebruik Humifirst in aardappelen!

Veel succes met deze toepassing! 

En als u vragen heeft, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Meer weten over Humifirst?
Bekijk dan deze video
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