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Bodemverbeteraar op basis van 
humus- en fulvinezuren uit leonardiet.
Toepasbaar als bodembespuiting.

Derogatie toelating (B): EM062.E 

Bevat:
 12,0% Humuszuren (132 g/l)
 3,0% Fulvinezuren (33 g/l)
 15,0% Humusextracten (165 g/l)

Soortelijk gewicht: 1.1 kg/l

GROEIVERBETERAAR



CropSolutions is een kwaliteitskeurmerk voor de plant-
aardige sector waarbij deelnemende toeleveranciers 
kennis delen, inkoop bundelen en groeiproducten leveren.

CropSolutions
Oostelijke Kanaalweg 5
NL-4424 NC Wemeldinge
Tel: +31 (0)113 629 000
www.cropsolutions.nl

Gevarenaanduidingen:
Veroorzaakt ernstig oogletsel  

Veiligheidsvoorschriften:
Voorkom lozing in het milieu. 
Beschermende handschoenen, kleding en Oogbescherming dragen. 
NA INSLIKKEN: de mond spoelen. GEEN braken opwekken. 
BIJ CONTACT MET DE OGEN: voor  zichtig afspoelen met water gedurende
een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven
spoelen. Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM, een arts raadplegen. 
Buiten het bereik van kinderen houden.
Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.

Werking:
CropActiv HumiKick is een vloeibaar product en bevat 12% humuszuren 
en 3% fulvinezuren afkomstig uit leonardiet. Leonardiet wordt wereldwijd 
gezien als de kwalitatief beste bron van humuszuren. In deze samenstelling
zorgt het voor een snelle verbetering van de bodemomstandigheden op 
gebied van binding voedingselementen, vochtvasthoudend vermogen en 
stimuleren van bodembacteriën en -schimmels. CropActiv HumiKick werkt
dus met name in op de fysische en biologische bodemvruchtbaarheid, 
lokaal rondom kiem en wortels, met name van belang op gronden waar door
slechte bodemomstandigheden geen optimale kieming en knol-, bol,- en 
wortelvorming plaats kan vinden. 

Gebruik:
Spuit CropActiv HumiKick op de bodem voor zaaien of aanplant. Dit product
kan met de meeste spuitdoppen worden toegepast, met uitzondering van de
ultrafijne doppen. Spuit niet direct in de zaaivoor op fijnzadigen en in zure 
tankmix met pH<7. Meng niet met minerale olie en complexe hulpstoffen 
en calciummeststoffen. Mengen met vloeibare stikstof of fosfaat gaat 
goed (max. 1 deel HumiKick op 4 delen stikstof) even als menging met de 
meeste fungiciden en insecticiden. Mengen met herbiciden is niet logisch 
en kan soms problemen geven omdat sommige herbiciden hulpstoffen 
bevatten die de pH van de tankmix verlagen (zoals div. glyfosaatformule-
ringen). Raadpleeg uw adviseur bij twijfel.

Advies:
De dosering van CropActiv HumiKick is 50 l/ha vollevelds, 25 l/ha in de rij of
3% oplossing voor dompeling. Vul eerst de tank volledig met water en voeg
CropActiv HumiKick toe voordat de andere middelen van de tankmix worden
toegevoegd.

Omstandigheden:
CropActiv producten moeten vorstvrij worden bewaard bij een optimale 
temperatuur tussen 10-25˚C. Schudden voor gebruik. Uitsluitend in de 
oorspronkelijke verpakking bewaren.


