HUMIN Aqua

BIOMIT

organická zúrodňovacia látka s čistými,
bio
listové hnojivo
VO VODE ROZPUSTNÝMI humínovými kyselinami
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Trvalo udržateľné poľnohospodárstvo predstavuje úspešné odvetvie budúcnosti!
ekshumin.hu | Systém organického poľnohospodárstva

ď
Ako maďarská poľnohospodárska spoločnosť považujeme za našu
prioritnú úlohu rozšírenie spoločensky zodpovedného, trvalo
udržateľného organického poľnohospodárstva v celom svete.
Produkty a know-how: bio-certifikovaný, 100 % organický systém
zlepšovania pôdy (HUMIN AQUA Humusol) a listového hnojenia
(BIOMIT), ktorý na základe zdokumentovaných rastlinných
experimentov vykonaných na štyroch kontinentoch preukázateľne
vedie k 20 – 30 % nárastu výnosov rôznych plodín, k úrode
prémiovej kvality a umožňuje pestovanie aj na doteraz
neobhospodarovateľných územiach a upustenie od používania
prípravkov na ochranu rastlín.

výhody:
I. KVALITA A KVANTITA: Systém pozostávajúci
z dvoch produktov, ktorý poskytuje základ pre
trvalo udržateľné poľnohospodárstvo
v budúcnosti.
II. DOKÁZANÁ efektívnosť zdokumentovaná na
viac ako 20 plodinách, jeho účinok zvyšujúci
úrodu je merateľný v miliardách €
III. 100 % MAĎARSKÝ výskum a vývoj, knowhow, manažment!

V uplynulých troch rokoch sme sa venovali výskumu a vývoju, budovaniu základných
výrobných kapacít, prieskumu trhu, uvedeniu na trh, rokovaniam a experimentom
vo viac ako 10 krajinách na štyroch kontinentoch, výlučne s vlastným financovaním,
v januári 2017 sme zahájili výrobu v priemyselnom rozsahu a začali sme s
obsluhou našich predzmluvných partnerov. PRIDAJTE SA K NÁM!

Zsanett NAGY generálna riaditeľka
József SURÁNYI strategický riaditeľ

zsanett.nagy@ekshumin.hu
jozsef.suranyi@ekshumin.hu

Č
potenciál v trvalo udržateľnom poľnohospodárstve v malo- i veľkovýrobe:
1. na kvalitných úrodných pôdach preukázateľný 20 – 30 % nárast výnosu!
2. v každom prípade úrodu PRÉMIOVEJ kvality (chuť, nutričná hodnota, trvanlivosť)
3. jeho používaním je možné eliminovať úmrtnosť včiel (100 % bio, organický systém)
4. s naším produktovým systémom môžete položiť na stôl vašej rodiny a vašich zákazníkov plodiny, ktoré sú
100 % bez chemikálií
5. s týmto systémom môžu byť obhospodarované dezertifikované, doteraz neobhospodarovateľné pozemky
6. eliminuje kontamináciu ťažkými kovmi spôsobenú banskou a priemyselnou činnosťou laboratórne
potvrdeným spôsobom (akreditované výsledky, august 2016)
7. plodiny odolnejšie voči mrazu, suchu a chorobám, pri používaní oboch produktov možnosť úplného
upustenia od používania prípravkov na ochranu rastlín!

v odvetví organického poľnohospodárstva
V rastlinnej výrobe dochádza k zmene paradigmy. Najväčšia príležitosť spočíva v tom, že výroba potravín:
- znamená obrovský trh, jeho rozmer je v porovnaní s technologickým priemyslom niekoľkonásoboný!
- stojí na prahu výmeny generácií, noví poľnohospodári sú otvorení ekologickej výrobe / výrobe bez chemikálií
- stále viac sa dostáva do popredia trvalá udržateľnosť, absencia používania chemikálií je konkurenčnou výhodou na EXPORTNÝCH
trhoch!
- po pitnej vode sú najdôležitejším „bohatstvom“ potraviny, situácia energetických nosičov, chemického, farmaceutického
a technologického priemyslu sa v najbližších rokoch bude prehodnocovať. Každá krajina bude rozvíjať svoju kapacitu výroby potravín
ako najvyššiu prioritu (zmena klímy, populačný rast).

1. Mohli by sme terraformovať MARS – predtým však zmeníme budúcnosť poľnohospodárstva tu,
na Zemi!
Náš 100 % organický systém listového hnojenia BIOMIT® a zúrodňovania pôdy
HUMIN Aqua Humusol® je schopný umožniť poľnohospodársku výrobu aj
v podmienkach ako v púšti, bez života – ako trebárs na Marse! Pestovali sme
pšenicu v púštnom piesku, je to teda experimentálne preukázaná skutočnosť.
A tak bude možné obhospodarovať oblasti doteraz na tento účel nevhodné
alebo práve vyťažené pôdy.

2. MAĎARSKÝ produkt a know-how, 100 % ekologické poľnohospodárstvo, bez použitia chemikálií
Obe látky sú certifikované, organické produkty. Ich účinok (keďže vďaka nim sú plodiny
odolnejšie a rýchlejšie rastúce) navyše umožňuje obmedzenie používania herbicídov
a prípravkov na ochranu rastlín na poliach na zlomok, alebo úplne. Rovnako ako v malých
záhradkách i v poľnohospodárskych podnikoch so stovkami hektárov! Či sa jedná o pôdu
chudobnú alebo bohatú na živiny, systém rovnako prináša očakávané 20 – 30 %
zlepšenie a vynikajúce nutričné hodnoty.

3. Prémiové plodiny po celom svete, pre reformátorov otvorených trvalej udržateľnosti
Naším cieľom nie je – a v súčasnosti na to nemáme ani kapacitné možnosti – aby sme
konkurovali výrobcom chemikálií. Po celom svete spolupracujeme s progresívnymi
partnermi, ktorých nie je potrebné presviedčať o budúcnosti pestovania bez chemikálií,
o dôležitosti bioproduktov prémiovej kategórie. Naše štátne a firemné, zdokumentované
experimenty prebiehajú od roku 2013: v Maďarsku, Srbsku, na Slovensku, v Taliansku,
Peru, Brazílii, Číne, Ghane.
Je potešením vidieť, ako si naši partneri navzájom odporúčajú naše produkty, pretože
na vlastné oči vidia: teória funguje aj v skutočnosti!

4. Nárast výnosu o 20 – 30 %, lepšie nutričné hodnoty, odolnosť voči mrazu a suchu
Rast príjmov a zlepšenie kvality nie je všetko – predsa sú však v živote pestovateľa veľmi
dôležitým hľadiskom pri jeho rozhodovaní. S naším produktovým systémom tieto
aspekty nie sú ohrozené!
V závislosti od kultúry plodín a typu pôdy dosahujeme použitím systému
EXPERIMENTÁLNE POTVRDENÉ zvýšenie nutričných hodnôt a výnosu. Obsah cukru,
škrobu, oleja a gluténu sa zvyšuje najmenej o 10 bázických bodov, chuť produktov je
vynikajúca, ich trvanlivosť a možnosť prepravy sa zvyšuje.
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Aké sú hlavné rozdiely?
BIOMIT® je listové hnojivo s certifikáciou Biokontroll Hungaria, obsahuje dolomit
drvený na menej ako 20 mikrónov a špeciálne organické účinné látky. Predstavuje
jedinečnú formulu svetovej úrovne, ktorú neustále ďalej rozvíjame. Okrem
vysokého obsahu mezo-, mikro- a stopových prvkov obsahuje viac ako 70 druhov
bylinných extraktov. Jeho jedinečnosť zabezpečuje viac ako 15 rokov vývoja
a výskumu.

Výhody, špeciálne vlastnosti:
100 % organické listové hnojivo obsahuje mikronizovaný dolomitový prášok
a rastlinné extrakty v suspenznej forme
poskytuje okamžitú ochranu a vyživujúci účinok
odporúčaná dávka na celú sezónu je 30 – 60 l/ha (v závislosti od plodiny)
ochranná lehota: 0 dní (bio kvalifikácia)
umožňuje rastline, aby vyprodukovala maximálny výnos, ktorý je schopná
poskytnúť
stimuluje vlastný obranný mechanizmus rastliny, čím zlepšuje aj jej odolnosť
voči suchu a mrazu
na listoch vytvára tenký film, čím zabezpečuje nepretržitú dodávku živín
a mechanicko-chemickú ochranu
tento povlak sa nerozpúšťa závlahovou a dažďovou vodou
výrazne zlepšuje možnosť prepravy a skladovania plodín
experimentmi potvrdené zvýšenie očakávaného výnosu o 20 – 30%
experimenty NÉBIH (NÉBIH = maďarský Národný úrad pre bezpečnosť
potravín) vykonané na viacerých plodinách
zabraňuje vzniku, odstraňuje choroby spôsobené nedostatkom živín a choroby
vznikajúce počas skladovania
V súčasnosti je ťažké si predstaviť výrobu potravín v komerčnom rozsahu bez
chemickej ochrany rastlín, ale súčasne sa ukazuje rastúci dopyt po kvalitných
poľnohospodárskych plodinách (pestovaných s použitím nízkeho množstva
chemikálií, alebo ekologicky, atď.), takže, aby konkurencieschopnosť
poľnohospodárskeho sektora bola trvalo udržateľná, dopyt a ponuka sa musia
zladiť. Používanie ekologicky šetrných výrobkov nadobúda celosvetovo čoraz väčší
dôraz.

POUŽITIE
Vodou zriedený roztok sa aplikuje striekaním na listy (povrch) rastlín 4-krát počas celého vegetačného
obdobia. Po zaschnutí postreku sa na listoch vytvorí biely film, ktorý sa dažďovou a závlahovou vodou
nezmyje. Vďaka obsahu látok s repelentným účinkom pôsobí odpudzujúco na hmyz komunikujúci
chemickou cestou. Vzhľadom na komplexný mechanizmus účinku zložiek je schopný znížiť
a zablokovať možnosť vzniku chorôb spôsobených všetkými hubovými a bakteriálnymi infekciami,
ktoré sú dnes známe. Pri priebežnom používaní bude ošetrená rastlina odolnejšia voči chorobám, mrazu
a suchu, čo znižuje riziko škôd spôsobovaných týmito faktormi.

100 % organická pôdna zúrodňovacia látka, jedinečné vo vode rozpustné humínové kyseliny

HUMIN AQUA Humusol® predstavuje úplne jedinečný pokrok v poľnohospodárskom sektore.
Humínové kyseliny sú pokladom mladého uhlia, ktorý sa extrahuje z rašeliny a lignitu šetrným
procesom pomocou unikátneho, chráneného know-how. Počas výrobného procesu teplota
neprekračuje 60 °C, takže vo vode rozpustné humínové kyseliny budú jedinečne účinné. Tieto
molekuly humínových kyselín sú tisíce rokov staré a zohrávajú kľúčovú úlohu pri odkrytí sily
pôdy, raste rastlín. Bez ich prítomnosti všetky mikro- a mezoprvky síce môžu byť v pôde
prítomné, no nemôžu byť využité. Humínové kyseliny premenia živiny, ktoré sú prirodzene
prítomné v pôde, alebo sa dopĺňajú maštaľným hnojom, na formu, ktorú sú rastliny schopné
prijímať. Zabraňuje, aby dažďová voda vymyla živiny z horných vrstiev pôdy, pretože vytvára
vododržnú vrstvu v koreňovej zóne.

Dvojitý účinok: výživa a čistenie pôdy
Molekuly humínových kyselín prenášajú živiny do rastlín pomocou chelátových väzieb.
Premieňajú ich do prijateľnej formy a zároveň eliminujú prípadnú prítomnú kontamináciu
ťažkými kovmi. Naviazaním sa iónov kovov (Al, Pb, Hg, As atď.) na voľné valencie týchto
molekúl sú tieto ióny prevádzané do rastlinou neprijateľnej, takže ďalej neaktívnej formy.

Výhody, špeciálne účinky:
100 % organická pôdna zúrodňovacia látka na zlepšenie kondície, vo vode rozpustné
humínové kyseliny
premieňajú mezo- a mikroprvky v pôde do využiteľnej formy
zvyšujú aktivitu pôdnych baktérií a rýchlosť ich reprodukcie
majú pozitívny účinok na tvorbu koreňov, zvyšujú koreňovú hmotnosť
Systém BIOMIT a HUMIN AQUA Humusol
zvyšuje očakávaný výnos o 20 – 30 % a nutričnú hodnotu
jeho používanie vedie nielen väčšiemu objemu plodín, ale aj k skoršiemu zberu úrody
zlepšuje vodnú bilanciu pôdy, postačuje menej zrážok / zavlažovania
vďaka jeho použitiu je možné obhospodarovať slabšie piesočnaté / púštne pôdy
odporúčané ročné množstvo je 25 – 60 l/ha (v závislosti od sily pôdy)
čistí pôdu tým, že kontaminujúce ťažké kovy viaže do neaktívnej formy, takže ďalej už
nebudú mať vplyv na živé organizmy. Kontaminácia bude v pôde i naďalej prítomná, avšak v
neškodnej, „zabalenej“, rastlinami neprijateľnej, a teda neúčinnej forme. Oficiálne testy
zamerané na tieto vlastnosti sú vykonané v akreditovanom laboratóriu. V zmysle toho môžu
byť oblasti zaťažené kontamináciou ťažkými kovmi, ktoré sú ošetrené humínovými kyselinami
vo vhodných dávkach, znovu obhospodarované.

POUŽITIE:
1 alebo 2-krát ročne (v závislosti od kvality pôdy), na jar a na jeseň, sa do hornej 10
cm vrstvy pôdy strojovo alebo závlahou aplikuje odporúčané množstvo 25 – 60 l na
hektár v 20-násobnom zriedení
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Ako odhodlaní podporovatelia ľudských práv musíme sledovať a vždy aktuálne použiť inovatívne riešenia objavujúce sa
v poľnohospodárskych odvetviach, v záujme toho, aby sme ochránili životné prostredie, znížili eróziu pôdy, výrobné náklady
a maximalizovali kvalitu a úrodu plodín. Na tento účel sme navrhli systém poľnohospodárskych prípravkov pozostávajúci z dvoch
produktov 100 % organického pôvodu HUMIN AQUA Humusol® (jedinečná, vo vode rozpustná pôdna zúrodňovacia látka
obsahujúca čisté humínové kyseliny) a BIOMIT® (listové hnojivo).

NAŠA SPOLOČNÁ ZODPOVEDNOSŤ! | Kvalitné plodiny, ktoré môžete smelo položiť na stôl
vašej rodiny!
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Naše zdokumentované experimenty:
Maďarsko (NÉBIH): melón, hrozno (Tokaj, Villány), pšenica, jačmeň, slnečnica, kukurica, zemiaky, paprika, jablko, jahody

V Číne uskutočňujeme na viacerých plodinách oficiálne štátne experimenty v spolupráci s Výskumným inštitútom v Pekingu. Máme
dohodu s najväčším agrárnym inštitútom v Charbine, ktorý je so svojou farmou s rozlohou 15 miliónov hektárov najväčšou
spoločnosťou na výrobu potravín v Číne. Po pilotnom testovacom období sme uzavreli dohodu o spolupráci s mestom Hailar,
provinciou Hulunbuir a mestom Nanning.
Čínske experimentálne plodiny, pestované na štátom zdokumentovaných miestach: ryža, kukurica, zelenina, hrozno, kapusta,
repka, šalát, paradajky, paprika, pšenica, zemiaky, cukrová trstina, jahody, exotické ovocie

Peru, Brazília: kakao, kávovník, banány, ryža, paprika
Srbsko: koreňová zelenina, paprika, paradajky, jahody
Slovensko: raž, pšenica, koreninová paprika, jahody
Taliansko: paradajky, rukola, šalát, hrozno, kivi, olivy
Nemecko: jablká, pšenica
Južná Kórea: zelenina, tráva (golfové ihriská), ovocie
Vietnam: ryža, zelenina, obilniny
Pre podrobné informácie, protokoly z experimentov nás, prosím, kontaktujte.
Zsanett NAGY | PR a marketingová manažérka zsanett.nagy@ekshumin.hu
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Bio hrozno, Tokaj, Mád, Tarcal

Účinok roztoku Humin Aqua nastriekaného na trávu ad hoc
Koreninová paprika, Nagyszénás 2016.

Paprika, nevykurovaný stan, Nagyszénás 2016.
30 dkg prvotriednej úrody navyše na každej rastline vďaka použitiu nášho systému

EKS testované parcely v Číne, po zbere úrody, september 2016.

Peking, jahody, fóliový stan, apríl 2016

Po ošetrení prípravkom BIOMIT® sa
kakaovníky napadnuté
hubovou infekciou roya
úplne
zregenerovali.
Ošetrené a neošetrené
kakaové bôby.
Ošetrená plodina
bola odmenená cenou.

Ryža z PERU
2013 – 2014.

Projekt výskumu, vývoja a inovácie Organické humínové kyseliny (1986 – 2018)
ZSANETT NAGY – generálna riaditeľka
ORGANIC Humin Trade Zrt
zsanett.nagy@huminaqua.hu
+36202997243
terraform.hu

József SURÁNYI strategický riaditeľ
Organic Humin Trade Zrt.
jozsef.suranyi@huminaqua.hu
+36707761034
ekshumin.hu

