HUWA-SAN TR50
Pierwszy w Polsce stymulator wzrostu roślin
ograniczający choroby bakteryjne i grzybowe
Skład: Nadtlenek wodoru stabilizowany srebrem
Dzięki stabilizacji działanie nadtlenku do 100 razy bardziej skuteczne.

Dystrybutor na Polskę: DESIO Barbara Bill
42-215 Częstochowa ul. Ludowa 36 Tel 695-197-321, Tel/fax 34-363-16-98
email: bbill@huwasan.pl wojtal@huwasan.pl

www.huwasan.pl
Komisarczuk Krzysztof

komisarczuk@huwasan.pl

tel. 661 944 788

Pozwolenia

Decyzją MRiRW nr.S-253/11 na obrót jako:
stymulator wzrostu roślin

Decyzją Ministra Zdrowia nr.4236/10 na obrót jako:
środek biobójczy

•

•

do dezynfekcji powierzchni, narzędzi, sprzętów,
wyposażenia również mającego kontakt z żywnością
środek posiada właściwości: bakteriobójcze,
grzybobójcze, prątkobójcze i wirusobójcze
Huwa San TR50 otrzymał Złoty Medal na
Międzynarodowych Targach Poznańskich w 2011 r.
za poprawienie jakości wody

Mechanizm działania

 Dezaktywacja łańcucha oddechowego i
metabolicznego czynników chorobotwórczychpatogeny nie mogą się uodpornić na jego działanie.
 Tlen uwalniający się w wyniku rozpadu Huwa-San
stymuluje rozwój roślin - wspomaga naturalny system
odpornościowy i wzmacnia roślinę.
 Srebro zabezpiecza pędy i korzenie przed
czynnikami chorobotwórczymi.

Mechanizm działania srebra




Srebro, zawarte w HuwaSan, oddziaływuje na
mikroorganizmy szkodliwe dla roślin, ludzi i zwierząt
W ciągu 6 minut od zetknięcia się z mikroorganizmem,
dochodzi do jego zamierania

Kwas dezoksyrybonukleinowy (DNA) mikroorganizmów
pochłania ok. 12% srebra co prowadzi do zahamowania jego
odtwarzania i w następstwie zamieranie mikroorganizmu

Efekty stosowania HuwaSan 50 TR
w doświadczeniach Instytucie Ogrodnictwa


Stymulator rozwoju roślin jednocześnie ograniczający
choroby bakteryjne i grzybowe
na wszystkich etapach uprawy począwszy od
zaprawiania nasion i sadzonek, poprzez cały etap
wzrostu, aż po dezynfekcję zebranych plonów.

Siewki fasoli zaprawionej Huwa San
po prawej stronie i nie zaprawione
po lewej stronie

Siewki chryzantemy porażone
pythium ultimum – opryskane HS
i nie opryskane bliżej

Rozwój poinsecji opryskanej Huwa San
po prawej i nie opryskanej po lewej






Huwa San stosowany do odkażania:
nasion, bulw, cebul, kłączy
Nasiona namoczyć przez 1-5 min w 0,1-0,5%
roztworze zależnie od grubości okrywy
Organy podziemne moczyć od 1 do 5 min.
w roztworze od 0,05-0,1% (zielne) do 0,5% (zdrewniałe)
lub opryskać na taśmie do sortowania - 0,2%
Skrzynki do przechowywania cebul odkazić przez
moczenie kilka minut w 2-3% roztworze

Zastosowanie w
OWOCACH MIEKKICH
przed kwitnieniem ogranicza
zamieranie pędów maliny, szarą pleśń, maczniak
prawdziwego truskawki, amerykańskiego mączniaka
agrestu opadzinę liści porzeczki, białą plamistość

w okresie kwitnienia ogranicza
zamieranie pędów maliny, szarą pleśń antraknozę
borówki amerykańskiej, antraknozę porzeczki czarnej

w okresie zbiorów ogranicza
szarą pleśń, zamieranie pędów maliny


Można stosować w dniu zbiorów
Bez karencji !!!!!


po zbiorze po koszeniu ogranicza
Szarą pleśń, zamieranie pędów

ZABEZPIECZANIE PRZED PATOGENAMI
ROŚLIN USZKODZONYCH PO GRADOBICIU
Zastosowanie Huwa San TR 50:
 Zabezpieczyło rany po gradobiciu.
 Udało się uniknąć infekcji
patogenami.
 Nastąpiła regeneracja roślin.
 Nastąpił szybszy rozkład materii organicznej
 Dzięki szybkiemu zastosowaniu Huwa San wiele roślin
szybko się odbudowało i wydało plon handlowy.

Dezynfekcja

- Dezynfekcja powierzchni:
stężenie 2-3% stosując 1litr cieczy na 10m2.
Temperatura stosowania pow. 50C.

-

Pomieszczenia:
zamgławianie 10% zimną mgłą z wytwornic ULV
0,5l/5l wody na 1000m3
lub opryskanie ścian i podłogi – jw.(dezynfekcja pow.)

-

Dezynfekcja gleby:
nawodnić 15-20cm gleby, stosując 1-4 l /1m2
Stężenie 1-2% najlepiej przez system nawadniania.
Usuwanie zanieczyszczeń i biofilmu z systemów
irygacyjnych
po zakończeniu uprawy do systemu
wprowadzić 2% roztwór na 6-24 godziny,
a następnie ich dokładne przepłukanie.

NOWY ŚRODEK BIOLOGICZNY
STYMULUJE ROZWÓJ ROŚLIN
ZWIĘKSZA PLON I JEGO JAKOŚĆ
Do stosowania w uprawach:

sadowniczych

warzyw,

roślin ozdobnych

uprawach polowych

Skład: Azotobacter chroococcum
Azotobacter vinelandii

Cechy produktu:




•
•
•
•
•

Wyrównuje gospodarkę hormonalną roślin
Zwiększa ich aktywność
Zmniejsza opadanie zawiązków
Zwiększa odporność na przymrozki
Zastępuje połowę dawki nawożenia N
Wyrównuje nadmiar azotanów w przypadku
zbyt dużych dawek N
Zwiększa odporność na przymrozki
Zapobiega ordzawianiu – substytut dla GA4+7

