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Варианти на опита:

1. Контрола - без Хумустим

2. Еднократно листно пръскане с доза 50
мл/дка

във фаза “начало на стъблообразуване”.

3. Двукратно листно пръскане с доза 50
мл/дка

във фазите: “начало на
стъблообразуване” и

“начало на цъфтеж”.
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Влиянието на Хумустим върху добива при маслодайната рапица

СОРТ Варианти Добив
кг/дка

% спрямо
контро-

лата

Разлика
+/-
в

кг/дка

АКТИОН

1. Контрола - без Хумустим 212,00 0 0

2. Едно листно пръскане с 50 мл/дка във
фаза”начало на стъблообразуване”

234,68 10,70 + 22,68

3. Едно листно пръскане с 50 мл/дка във фаза
”начало на цъфтеж”

220,02 8,50 + 18,02
АКТИОН 3. Едно листно пръскане с 50 мл/дка във фаза

”начало на цъфтеж”
220,02 8,50 + 18,02

4. Две листни пръскания с 50 мл/дка във
вази:”нач.на стъблообр.” и “начало на цъфтеж”

253,97 19,80 + 41,97

ФОРНАКС

1. Контрола - без Хумустим 270,00 0 0

2. Едно листно пръскане с 50 мл/дка във
фаза”начало на стъблообразуване”

300,78 11,40 + 30,75

3. Едно листно пръскане с 50 мл/дка във фаза
”начало на цъфтеж”

295,11 9,30 + 25,11

4. Две листни пръскания с 50 мл/дка във
вази:”нач.на стъблообр.” и “начало на цъфтеж”

327,24 21,20 + 57,24



Стимулиращият ефект на Хумустим се проявява във
фаза”начало на стъблообразуване”, съответно с 10,7%
(т.е.с 22,68 кг/дка в повече спрямо контролата) при сорт
“Актион” и с 11,4% (30,75 кг/дка в повече от контролата)
при сорт “Форнакс”.

При двукратното листно пръскане повишава добива е
повече - съответно с 19,8%, или с 41,97 кг/дка в повече
от контролата при сорт Актион, а при сорт Форнакс това
увеличение е с 21,2 %, или с 57,24 кг в повече спрямо не
третираните контролни варианти.

Препоръчаме на производителите да извършват две
листни пръскания с доза 50 мл/дка във фазите: “начало на
стъблообразуване” и “начало на цъфтеж”.
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Хумустим повишава не само добива, но
силно влияе и върху  стопанските качества

на
продукцията.

При използването на Хумустим, успоредно с
повишаване на добива се отделя и депонира в
семената по-голямо количество рапично масло.

Като се има предвид че Хумустим е чист органичен
тор, то и полученото масло е с по-високо екологично
качество.

Не трябва да се забравя, че рапичното масло не е
предназначено само за индустриални цели, а се
използва и като хранителен продукт.

Хумустим е признат като тор за производство
на биологична продукция
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Х У М У С Т И М

• 1 литър без ДДС - 23,00 лв.
• 100 милилитра - 3.00 лв.

ЗА ОБРАБОТКА НА СЕМЕНА:
• 1 тон семена - 13,8 до 23,00 лв.
• За 1 дка рапица около - 0,09 лв/дка

ЗА ЛИСТНО ПРЪСКАНЕ
Доза 50 мл/дка

• 1 дка еднократно пръскане - 1,15 лв.
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ХУМУСТИМ Е ИКОНОМИЧЕСКИ
ИЗГОДЕН

С ВИСОК ПРОЦЕНТ ВЪЗРАЩАЕМОСТ
НА

ВЛОЖЕНИТЕ РАЗХОДИ
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ВЕЛИНГРАД, Индустриална зона,
Хмелосушилня, п.к. 75

Тел. 0888773801
Email:  bulhops@abv.bg

СОФИЯ, ул. “Велчо Атанасов” 36
Тел./факс 02/ 831 91 72;
0888942318;  0888802696.

Email:  agrospace@abv.bg

АГРОСПЕЙС ООД
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