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Specificaties
Organische biostimulant, verbetert de opname 
van nutriënten in de plant. 

Werkzame stof
100% grond-/drinkwaterextract.
Bevat ca. 19% fulvinezuur en ca. 1% 
humuszuur.

Algemeen
Mobiliser HF heeft een hoge pH, hoog fulvine 
gehalte, sterk chelerende eigenschappen en 
stimuleert het bodemleven. Het draagt zodoende 
bij aan opname en transport van nutriënten. 
Dankzij een zeer hoge CEC* van ca. 1400 heeft 
Mobiliser HF de capaciteit om veel mineralen te 
bufferen en vastgelegde mineralen uit de bodem 
beschikbaar te maken voor de plant.  
Het bodemleven wordt gestimuleerd zodat er 
meer CO2 in de grond wordt vastgelegd. 
Mobiliser HF is zeer mobiel en vereenvoudigt 
daarmee het transport van nutriënten in de plant. 
Onder koude omstandigheden is Mobliser HF 
zeer effectief.

* de CEC waarde (Cation Exchange Capacity) geeft de bindingscapaciteit 
weer van het kleihumuscomplex en is een maat voor het vermogen van 
de bodem om nutriënten en water vast te houden en die gedurende het 
seizoen na te leveren. Een hoge waarde - zoals bij Mobiliser HF - geeft 
een hoge bindings- en nalevercapaciteit.

Effect
• bevordert opname en transport van nutriënten
   bij gewasbehandeling.
• voorkomt vastlegging van mineralen en
   sporenelementen aan het klei-humuscomplex.
• maakt bodemgebonden nutriënten vrij
   opneembaar voor de plant.

Dosering
Mobiliser HF kan d.m.v. gewasbehandeling, 
grondbehandeling, fertigatie of irrigatie 
toegepast worden. Zaaizaadbehandeling
is eveneens mogelijk.

Aanbevolen dosering 
Bodemtoepassing: 10-20 l/ha 
Bladbemesting: 2 l/ha 
Zaadcoating: 10%

Instructie voor gebruik
Mobiliser HF kan met alle meststoffen, 
microbiële producten en plantversterkers worden 
gebruikt. Mobiliser HF geeft een zeer goed 
effect in combinatie met vloeibare meststoffen.

Verpakking
20 l en 1000 l.

MOBILISER HF


