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SOBRE A PALAVRA HIBANA®
Dentro da tradição japonesa, o fogo é o começo de tudo.
Ele gera a terra iniciando o ciclo da natureza. A admiração por esse
elemento vai além, lembra o festival das lanternas que homenageia os
mortos e o Yamayaki – fogo na montanha literalmente que celebra o
fim de conflitos milenares. Hibana significa centelha da vida – é uma
alusão a essa tradição e ao seu poder indutor da multiplicação da vida
trazendo produtividade ao seu negócio.
DESCRIÇÃO
O ativador Hibana® foi desenvolvido pelo Centro de Pesquisa Mokiti Okada
(CPMO) em parceria com a Korin Agricultura e Meio Ambiente. Sua formulação
exclusiva, Korin Tecnologia & Solo Vivo, tem como objetivo melhorar o
desempenho e potencializar os efeitos benéficos dos Bioinsumos Korin na
Agricultura.

MARCA

Hibana® é um ativador desenvolvido para facilitar e melhorar a ativação dos
bioinsumos Korin.

COMPOSIÇÃO
Composto orgânico e minerais.
APRESENTAÇÃO
Natureza física: sólido

EMBALAGENS
Balde de 15 kg: embalagem plástica cor preta, com tampa, capacidade: 18
L, altura 35,7 cm, diâmetro da boca 30,1 cm, diametro do fundo 26,2 cm
peso líquido: 15 kg e peso bruto: 15,7 kg.

As especificações do produto estão no rótulo impresso no balde.

INDICAÇÕES DE USO

Hibana® é um ativador exclusivo dos bioinsumos Korin.
FORMAS DE APLICAÇÃO DO HIBANA®

Opção A: aplicação para ativação dos bioinsumos Korin.
Para ativação de 100 L :
• 10 L do bioinsumo Korin;
• 1,5 kg do Hibana;
• 90 L de água limpa, livre de cloro.
Instruções para o preparo:
• Utilizar somente água limpa, livre de cloro;
• Utilizar recipientes higienizados, sem resíduos de produtos químicos,
principalmente de bactericidas e fungicidas;
• Adicionar o Hibana, já pré-diluido no recipiente com a água limpa;
• Adicionar o bioinsumo Korin e homogeneizar;

• Tampar o recipiente, de forma a não entrar poeira e insetos;
• Repousar por 48 a 72 horas em local fresco e à sombra e conservar nas
mesmas condições até o uso;
• Não agitar ou aerar, a ativação deve ocorrer sob baixa oxigenação;
• Utilizar a solução ativada no máximo em15 dias.

Opção B: aplicação direta.
• Diluir o Hibana em uma parte de água e homogeinizar,diretamente no tanque de
pulverização com o bioinsumo Korin;
• Para 10 L de bioinsumo Korin, utilizar 1,5 kg de Hibana;
• Aplicar conforme dosagem recomendada do bioinsumo Korin.

MODO DE CONSERVAÇÃO
Armazenar em local seco, sombreado e fresco.
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