sistem de cultură pe bază de acid humic organic
Cu concentrat pur de acid humic certificat BIO și PRO-ALBINE,
INOVATOR, SIMPLU, conceput pentru un număr mare de hectare:
2 componente, creștere cu +20% a producției, terenuri tolerante la secetă
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Profesorul GÖMÖRY Pál, șeful catedrei de chimie din cadrul universității ELTE,
este părintele cercetărilor mondiale privind substanța humică Acizii humici din
Ungaria sunt de calitate excelentă, în această privință suntem printre primii la nivel
mondial, toți cercetătorii și fabricanții din Ungaria diseminează în toată lumea
cunoștințele profesorului GÖMÖRY.
Know-how-ul producerii unicului, ADEVĂRATULUI ACID HUMIC SOLUBIL ÎN APĂ
este propriu numai produselor HUMIN AQUA®, care sunt preparate prin
PROCEDEUL înregistrat GÖMÖRY. Pe baza muncii sale de mai bine de 30 de ani, o
echipă STARTUP din Ungaria și sudul Slovaciei produce acest concentrat de acid
humic pur, solubil în apă, organic.
Solubilitatea în apă a produselor HUMIN AQUA® este protejată, concentrația
unică în lume nefiind specifică niciunui alt produs disponibil pe piață: conform
autorizației noastre europene și NÉBIH [Oficiul Național pentru Siguranța Lanțului
Alimentar] concentratul conține minimum 60% substanță pură, organică de
humin.
Grupul cercetătorilor și proprietarilor, echipa de
profesioniști și producătorii sistemului HUMIN
AQUA reprezintă o comunitate de prieteni și
familii. Acum citești în mod nemijlocit publicația
firmelor implicate în cercetare și producție, noi
suntem deținătorii know-how-ului și ai fabricii și
tot noi ne ocupăm și de distribuirea exclusivă.
Misiunea noastră este de a pune aceste
cunoștințe la dispoziția fermierilor locali,
asigurând astfel pentru agricultura țării noastre
un avantaj însemnat și un viitor fără chimicale.
Unul
dintre
scopurile
principale
ale
COLABORĂRII NOASTRE INTERNAȚIONALE este
ca acidul humic maghiar să călătorească înspre
Noua Lume, în jurul anilor 2030, pentru
terraformarea planetei MARTE!
Dar până atunci, bine ai venit printre
Terraformeri, hai să creăm acasă
NOUA AGRICULTURĂ!
SĂ TERRAFORMĂM ÎMPREUNĂ VIITORUL!

Ca rezultat al unui proiect de cercetare derulat pe mai bine de 30 de ani
fabricăm un concentrat de MINIMUM 60% acid humic complet solubil în
apă și care nu dăunează albinelor, printr-un procedeu protejat de lege,
care restabilește biosfera solului.
În cazul muncilor agricole convenționale, acesta sporește eficiența
produselor și îngrășămintelor artificiale utilizate, crește randamentul
culturilor (cu min. +20%), iar în combinație cu produsul nostru BIOMIT® de
condiționare a frunzelor permite o agricultură ecologică pe deplin lipsită
de chimicale.
Record de sfeclă de zahăr fără chimicale (2018) 5,8 kg | STRUBE/Brian
79 t / ha randament, 14,2 digestio medie (documentată)
Cu sistemul cu 2 componente HUMIN AQUA® și BIOMIT®

În 2019 sistemul HUMIN AQUA® este utilizat pe mai multe mii de hectare de fermierii
terraformatori, pe terenuri bio și no till, în ferme mari și mijlocii

1. SOLURI CARE TOLEREAZĂ SECETA

2. SE REFACE BIOSFERA SOLULUI

3. CREȘTEREA RANDAMENTULUI +20%

Moleculele uriașe de acid humic formează
în sol un strat care reține apa,
împiedicând astfel pătrunderea apelor
pluviale în straturile profunde.

Acidul humic pur are un efect catalizator
asupra bacteriilor din sol. Concentratul în
sine nu conține organisme vii - nu este un
preparat cu bacterii! - nu este sensibil la
lumina soarelui, iar utilizarea sa este
simplă.

Molecula de acid humic formează o punte
între rădăcini și substanțele nutritive
aflate în sol, care deseori sunt prezente
într-o formă inutilizabilă pentru plante introduse de-a lungul deceniilor odată cu
îngrășămintele organice sau artificiale.

În prezența amelioratorului de sol HUMIN
AQUAⓇ durata de divizare a bacteriilor
scade de la 2 ore la cca 15 minute, astfel
încât ecosistemul solului se
autoregenerează în scurt timp, printr-un
proces natural, fără chimicale.

Cu ajutorul punții de humin, aceste
substanțe devin din nou accesibile,
rezultând recolte deosebit de puternice și
bogate, în mod complet natural.

Pe lângă acestea, accelerează formarea
masei de rădăcini, făcând astfel plantele
să tolereze mai bine seceta.
Datorită rădăcinilor mai puternice, după
recoltare rămâne în sol mai multă materie
organică, astfel încât necesarul de materie
organică - sau de îngrășăminte artificiale,
poate fi redus cu 50-70%.

Cu concentratul de ameliorare a solului, de origine minerală, răspundem provocărilor
viitorului:
Moleculele uriașe multimilenare ale acidului humic, pe care noi le extragem printr-un proces delicat, joacă un rol cheie în
descoperirea fertilității solului, refacerea biosferei solului și formarea capacității de reținere a apei. Utilizarea sa este rapidă și
simplă, rezultatele apar chiar și după prima tratare.

Pe piață se găsesc numeroase produse cu numele de acid humic și aceasta este una dintre substanțele cele
mai cercetate în lume. De ce să alegi tocmai acest produs?
ACID HUMIC ADEVĂRAT ȘI PUR - nu tot ce este negru este acid humic! Multe „produse
humice” conțin pur și simplu cărbune și, deoarece numai prin analize scumpe de laborator - sau
recolte cu randament scăzut - se poate dovedi că în realitate nu este vorba de acid humic, mulți
agricultori au pățit-o cu produse ieftine chinezești sau autohtone. Sistemul HUMIN AQUA® este
în mod garantat un concentrat cu minimum 60% acid humic, fapt garantat de verificările
efectuate de un laborator acreditat (EUROFINS) și de autorizația eliberată de cel mai exigent
organism de control din Europa, NÉBIH din Ungaria!
SOLUBILITATE COMPLETĂ, EFECT GARANTAT - adevărata noastră inovație constă în know-howul procesului de extracție unic și neinvaziv, prin procedeul protejat de lege Gömöry. În cursul
muncii sale de cercetător, badea Pali a dezvoltat metoda prin care acizii humici inițial nesolubili
în apă pot fi făcuți să se dizolve în apă. Acest lucru este important deoarece astfel își pot face
efectul în prezența apei din precipitații. Am testat substanțele produse de aproape 100 de
fabricanți de humin din întreaga lume, dar niciunul nu a fost cu adevărat solubil, cu excepția
HUMIN AQUA®!

Acest lucru poate fi realizat cu ușurință de oricine, chiar și acasă: Amestecăm o soluție de 20
la unu din materialul dat. Adevăratul acid humic solubil în apă rămâne soluție (adică negru)
timp de săptămâni și chiar luni de zile. Acizii humici extrași prost se separă în apă și humin
după 1-2 zile.

PENTRU ORGANISMELE VII NU ESTE PERICULOS - produsul nostru dispune de certificare privind faptul că nu este dăunător pentru
albine și nici pentru organismul uman. În timpul prezentărilor bem în mod regulat concentratul, sau desenăm cu el pe piele. Nici
acest lucru nu poate fi făcut de mulți fabricanți! Prin procedura neinvazivă și naturală cu care extragem acizii humici obținem o
substanță pe deplin sigură, valoroasă și naturală, pe care o reprezentăm cu mândrie oriunde în lume și o implementăm în
sistemele agricole, umane sau sportive!

sistem de produse bio cu 2 componente, inofensiv pentru albine, pentru cele mai urgente provocări:

SISTEM CU 1 COMPONENTĂ

SISTEM CU 2 COMPONENTE

SISTEM CU 2 COMPONENTE

În cadrul muncilor agricole tradiționale
concentratul de acid humic HUMIN
AQUAⓇ poate fi integrat în sistemul
existent de tratare, ca ameliorator al
randamentului producției.

Cu sistemul constând din amelioratorul de
sol HUMIN AQUAⓇ + condiționatorul de
plante BIOMITⓇ, cultura care se dorește
salvată se tratează cu o jumătate de doză.

Conduce la ameliorarea imediată a
toleranței la secetă, restabilește biosfera
solului, după numai 1 tratament reduce
aciditatea solului.

În acest fel cheltuielile rămân reduse,
reînsămânțarea devine inutilă, însă
rezultatul vorbește de la sine!

Sistemul constând din amelioratorul de
sol HUMIN AQUAⓇ + condiționatorul de
plante BIOMITⓇ este capabil să asigure o
recoltă organică cu un conținut excelent,
precum și o creștere a producției cu
minimum 20% față de metodele
convenționale, fără chimicale.
Pe pământurile arabile, în horticultură,
în culturile de viță de vie și pomi
fructiferi, precum și în domeniul
semințelor de semănat, a dovedit
deopotrivă rezultate bune.

Funcționează și FĂRĂ INSTRUMENTE DE PRECIZIE: Pur și simplu pulverizăm HUMIN AQUA® pe solul pregătit, o singură dată pe an.
Nu este necesar niciun sistem de precizie, dar poate fi folosit la fel de bine și cu astfel de sisteme, cu o dozare corespunzătoare.
CU UTILAJELE OBIȘNUITE: Soluția de concentrat traversează fără probleme filtrul cu orificii de 20 de microni sau mai mari, poate fi
aplicată simplu cu orice tip de utilaj, inclusiv cu avionul agricol.
ÎNTR-UN SINGUR PAS: Nu sunt necesare tururi separate, aplicarea substanței poate fi înglobată în ordinea obișnuită, oferim
partenerilor noștri un îndrumar detaliat și simplu pentru fiecare tip de cultură de plante!
MISCIBIL: După efectuarea probei ambele produse pot fi amestecate liber cu alte chimicale, componente și produse, folosirea lor
se desfășoară conform necesităților.
NU CONȚINE BACTERII: acidul humic, în calitate de catalizator, înmulțește bacteriile din sol, dar în sine nu conține substanță vie.
Nu este sensibil la lumina și căldura soarelui, astfel încât aplicarea produsului nu depinde de starea vremii.
ȘI PE PĂMÂNTURI ECOLOGICE ȘI AKG: Sistem de produse care dispune de certificări internaționale conform cărora poate fi
utilizat și pe terenuri ecologice, bio-vegane și AKG. Este un preparat care conține substanțe naturale, fiind inofensiv pentru
insectele polenizatoare și pentru om.

concentrat organic de acid humic (60%), inofensiv pentru albine, ameliorator de sol

HUMIN AQUA Humusol® s-a născut ca rezultat al unui proiect de cercetare-dezvoltare și
inovație care a durat mai bine de 30 de ani, și a fost lansat pe piață în anul 2018. Extragem
acidul humic din cărbune tânăr, cu un procedeu de fabricație neinvaziv, protejat de lege.
Moleculele uriașe ale acidului humic sunt multimilenare, se comportă în sol ca un catalizator
natural, joacă un rol cheie în descoperirea fertilității solului, în creșterea plantelor. În absența
sa, degeaba sunt prezente în pământ toate micro- și mezoelementele, dacă nu pot fi utilizate.
Acidul humic transformă într-o formă care poate fi absorbită de plante substanțele nutritive
aflate în mod natural în pământ, sau aduse acolo prin îngrășămintele de grajd ori artificiale. Nu
permite apei de ploaie să spele substanțele nutritive din straturile superioare ale solului,
deoarece creează un strat care reține apa în zona rădăcinilor.

Efect dublu: hrănește și curăță solul
Prin legăturile lor duble, moleculele uriașe de acid humic transportă substanțele nutritive în
plante. Formează o punte între rădăcini și substanțele nutritive, neutralizând totodată
eventualele impurități din metale grele. Legându-se de valențele chimice ale acestor molecule
(Al, Pb, Hg, As, etc.), acestea devin imposibil de absorbit, astfel încât rămân în continuare în sol
într-o formă inactivă.

Efecte:
acid humic ameliorator al solului, 100% bio, inofensiv pentru albine și pentru
organismul uman
transformă micro- și mezoelementele din sol în forme care pot fi utilizate
mărește activitatea bacteriilor din sol și frecvența înmulțirii acestora
are efecte pozitive asupra formării rădăcinilor, crește masa rădăcinilor
Concentratul de HUMIN AQUA® conține în sine min. 60% acid humic
crește în mod semnificativ randamentul posibil și valorile conținutului interior
recolta nu doar că va fi mai mare, dar poate fi și recoltată mai devreme
ameliorează proprietățile solului de gospodărire a apei, sunt suficiente mai puține
precipitații/irigații
prin utilizarea sa pot deveni productive și soluri mai slabe nisipoase / deșertice
cantitatea anuală recomandată: 30 - 100 l/ha (în funcție de sol și de plante)
curăță solul prin faptul că transformă impuritățile din metale grele în forme de
legături inactive, astfel încât acestea nu vor mai avea efecte asupra organismelor vii.
Impuritățile vor fi în continuare prezente în sol, dar într-o formă „împachetată”, care nu poate
fi absorbită, neavând astfel niciun efect. În această privință dispunem de experimente oficiale
efectuate într-un laborator acreditat. Conform acestora, terenul poluat de aceste impurități
din metale grele și tratat cu o doză corespunzătoare de acid humic poate redeveni productiv.
Ambalare: găleți de 5, 10, 18 litri și recipient de 1.000 de litri

UTILIZARE:
O dată sau de 2 ori pe an (în funcție de calitatea pământului și plantele de cultură),
primăvara și/sau toamna, aplicăm în stratul superior de 10 cm de sol cantitatea
recomandată de 30 - 100 litri pe hectar, cu o diluție de 20x, în mod mecanizat sau cu
sistemul de irigație.

↓TRATAT

-

CONVENȚIONAL↓

+ condiționator de plante
BIOMIT® este un îngrășământ foliar, care dispune de clasificare calitativă Biokontroll
Hungaria, conținând dolomit măcinat sub 20 de microni și substanțe active organice
speciale. Reprezintă o formulă unică la nivel mondial, pe care o îmbunătățim continuu. În
afara conținutului bogat de micro- și mezoelemente, respectiv oligoelemente, conține și
extract din mai bine de 70 de feluri de plante medicinale. Unicitatea sa este asigurată de mai
mult de 15 ani de muncă de dezvoltare și cercetare.

Avantaje, proprietăți speciale:
100% îngrășământ foliar organic în formă de suspensie, conține praf de dolomit
micronizat și extrase de plante
efect protector și nutritiv imediat
doză recomandată pe an 30 - 60 l/ha (în funcție de cultură)
perioada de așteptare din punct de vedere al sănătății: 0 zile (certificare bio)
permite plantei să atingă randamentul maxim
permis de genele sale
stimulează mecanismul de apărare propriu al plantei,
ameliorându-i astfel capacitatea de toleranță la uscăciune și frig
formează pe frunze un strat subțire, ca o peliculă, asigurând astfel aprovizionarea
continuă cu substanțe nutritive și protecție mecanică-chimică și contra razelor UV
această acoperire nu este dizolvată de apa de irigație și de ploaie
ameliorează în mod însemnat capacitatea de transportare și depozitare a recoltei
în mod dovedit experimental, sistemul dual crește producția vizată cu minimum
+20% față de terenurile convenționale
sistemul și-a dovedit aptitudinile și în condiții deșertice
previne și elimină deficiențele și bolile de depozitare
În zilele noastre producerea de alimente în cantități comerciale este greu de imaginat fără
substanțe chimice de protecție fitologică, dar totodată se manifestă o cerință în creștere
pentru produsele agricole de înaltă calitate (alături de o utilizare redusă a chimicalelor, sau
cultivate pe cale organică), astfel încât cererea și oferta trebuie corelate pentru a menține
sustenabilitatea competitivității agricole. Sistemul dual de produse HUMIN AQUA® și
BIOMIT® reprezintă o soluție simplă a acestei provocări în horticultură, în livada de pomi
fructiferi, pe pământuri arabile, în fânețe și în sere. Ambalare: bidoane de 10 litri și recipient
de 1.000 de litri

UTILIZARE
Pe întreaga durată de cultură soluția diluată cu apă trebuie pulverizată de 4 ori pe
frunzele plantelor (pe suprafața frunzelor). După uscarea materialului pulverizat
pe suprafața frunzelor se formează un strat de culoare albă pe care ploaia și apa
de irigații nu îl îndepărtează. Datorită substanțelor sale repulsive are un efect
alarmant asupra insectelor care comunică pe cale chimică. Mulțumită
mecanismului complex al componentelor sale este capabil să reducă și să
blocheze posibilitatea apariției bolilor provocate de infestările fungice și
bacteriene cunoscute în prezent. În cursul utilizării sale continue planta tratată va
deveni mai rezistentă la boli, îngheț și uscăciune, ceea ce reduce riscul apariției
acestor daune.

Infecția cu rugină se oprește la marginea tarlalei tratate

creștere a randamentului cu 20-30%
recoltă de calitate, timpurie
cresc valorile conținutului (ulei, savoare)
plante mai tolerante la îngheț și
uscăciune
- posibilitate de păstrare pe raft,
transportabilitate mai bună
- 0 zile! (bio)
-

creștere a randamentului cu 20-30%
recoltă de calitate, timpurie
cresc valorile conținutului (ulei, savoare)
plante mai tolerante la îngheț și
uscăciune
- posibilitate de păstrare pe raft,
transportabilitate mai bună
- 0 zile! (bio)
-

PORUMB NO TILL 2018. | salvarea
semănăturii slab răsărite
Așa am obținut 75q de porumb pe
pământ no till, încât pe 3 iunie, în ziua
tratamentului salvator, cca 70% din
semănătură nici nu încolțise. Ulterior,
cu cheltuieli mici, am aplicat
concentrat HUMIN AQUA®.
În locul cheltuielii cu discuirea și
reînsămânțarea am salvat pământul cu
numai o parte din sumă!

ARCADIE
agricultor, cultură NO TILL, zona Aradului

RAPIȚĂ 2018. | tarla de 10 coroane de aur, afectată de eroziune și îngheț, mai rezistentă
Parcela vecină, tratată convențional, a suferit daune însemnate, însă terenul tratat cu sistemul organic din HUMIN
AQUA HUMUSOL și BIOMIT, expus aceleiași stări a vremii și însămânțat cu același fel de semințe, a suportat bine
vicisitudinile.

Convențional

HUMIN AQUA HUMUSOL și BIOMIT

MULȚUMIM sectorului semințe de la SYNGENTA
pentru încrederea acordată, pe terenurile lor
arabile am obținut o creștere a randamentului de
+32% față de tehnologiile convenționale cu
chimicale, utilizând tehnologia de cultivare cu două
componente, amelioratorul de sol HUMIN AQUA® și
condiționatorul de plante BIOMIT®.
Testul pe un număr mare de hectare a dovedit că
tehnologia de cultivare HUMIN AQUA® asigură pe
deplin, fără folosirea de chimicale, cu cheltuieli mai
mici decât cele convenționale, într-un mod
inofensiv pentru albine, alimentarea cu substanțe
nutritive și protecția plantelor chiar și în cazul unor
plante sensibile cum sunt semințele de floarea
soarelui hibridă.
În 2019 tehnologia noastră este utilizată deja în 5
țări pentru producerea în serie mare a semințelor
SYNGENTA EUROPE - Syngenta Seeds
direcțiune, Budapesta

FĂRĂ CHIMICALE
SEMINȚE HIBRID
Syngenta Europe

TEHNOLOGIE ORGANICĂ, INOFENSIVĂ PENTRU
ALBINE | +30 % RANDAMENT
TERRAFORM.HU

Record național de sfeclă de zahăr, toamna 2018,
cu sistemul de produse cu două componente
HUMIN AQUA® + BIOMIT®,
79 t / ha rezultat,
cheltuieli pe hectar sub 200.000 forinți,
cu digestio peste 14 %.
Vă povestesc cu plăcere detaliile, în cadrul unei
discuții personale!

SURÁNYI József
+36707761034
proprietar, director fondator
Sistem HUMIN AQUA®

Să TERRAFORMĂM împreună viitorul!

huminaqua.hu

terraform.hu

Proiectul de Cercetare și Inovație în domeniul Acidului Humic (1986 - 2019)
NAGY Zsanett director general

SURÁNYI József director strategie
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