
humifirst ® dé bodemverbeteraar 
voor de toekomst !

Bekijk de video en 
begrijp Humifirst 
in 1 minuut ð

Al meer dan 10 jaar succesvol
Al méér dan 10 jaar bewijst Humifirst zich als succesvolle 
bodemverbeteraar en als antwoord op de beperkingen omtrent het 
gebruik van fosfaat en stikstof.

Het succes van Humifirst is te danken aan het hoge gehalte natuurlijke 
humine- en fulvozuren. Huminezuren zijn erg stabiel en hebben een 
positief effect op de bodemstructuur, de wortelgroei en de mineralisatie 
van organisch fosfaat uit bijvoorbeeld mest. Fulvozuren daarentegen zijn 
minder stabiel en spoelen makkelijk uit, maar hebben wel een positieve 
werking op de beschikbaarheid van mineraal fosfaat.

Een slimme investering
Een betere wortelgroei en beschikbaarheid van nutriënten garanderen 
een krachtige start- en jeugdgroei. Hierdoor kan het gewas meer energie 
omzetten in groei en productie. Uit meer dan twintig studies naar het 
gebruik van Humifirst in maïs is gebleken, dat gemiddeld 6% meer 
drogestof gerealiseerd wordt. Kortom, een slimme investering dus. 

Bij gebruik van Humifirst kan, dankzij de optimale verhouding 
humine (12%)- en fulvozuren (3%), met een lagere stikstof- en 
fosfaatbemesting dezelfde of zelfs een hogere plantopname 
gerealiseerd worden. 

Huminezuren  
 ü Bredere werking dan fulvozuren
 ü Langdurige werking 
 ü Activeert bodemleven
 ü Moeilijk uitspoelbaar
 ü Stimuleert wortelgroei

Fulvozuren 
 ü Complexvormend: snelle werking 
 ü Makkelijk uitspoelbaar
 ü Hoge CEC
 ü Stimulans opname mineraal PO4

Tradecorp Nieuwsbrief

Verbeterde opname van 
voedingsstoffen in Maïs: 

+23% stikstof
+28% fosfor
+36% calcium
+15% magnesium
 
Proef uitgevoerd door de Hogeschool 
Gent (België)

Toediening

Gem. van 20 proeven 2004-2015 (Nederland, Belgie, Frankrijk)

Humifirst vast Dosering

VDReijt 17-0+1.5% Powered by Humifirst 150-200 kg/ha

VDReijt 17-5+1.5% Powered by Humifirst 150-200 kg/ha

Humifirst vlb. Dosering Water volume

Volvelds 50 l/ha 400 l/ha

Rijenbemesting 25 l/ha 200 l/ha

Meeropbrengst

6% drogestof = 
150-180 €/ha

Meerkosten

15-20 €/ha

Winst

135-165 €/ha

Uw distributeur: 

www.humifirst.nl

http://humifirst.be

