
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

system produkcji oparty na organicznym kwasie 

huminowym 
 

 

z ORGANICZNYM i klasyfikowanym jako PRZYJAZNY DLA PSZCZÓŁ koncentratem 

czystego kwasu huminowego 

NOWATORSKI, PROSTY i przeznaczony do dużych areałów: 
2 składniki, wzrost plonów o co najmniej +20%, pola odporne na stres i suszę 

WINOROŚL  OWOCE OGRODNICTWO POLE UPRAWNE ORGANICZNE / BEZPŁUŻNE  CIEPLARNIA 

 

 

 

 

 

 

TERRAFORMUJMY wspólnie przyszłość!   huminaqua.hu  terraform.hu 

PREMIUM 

€ 

ZAWARTOŚCI 
SKŁADNIKÓW 
ODŻYWCZYCH 

PRZYWRÓCENIE 
ŻYCIA GLEBIE 

 

WARSTWĘ 
ZATRZYMUJĄCĄ 

 

WODĘ 

PLON O 

20% 

WIĘKSZY 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

WĘGIERSKA INNOWACJA 
 

 

Prof. GÖMÖRY Pál, kierownik Katedry Chemii na Uniwersytecie Eötvös Loránd (w 
Budapeszcie), jeden z najwybitniejszych na świecie naukowców w dziedzinie substancji 
huminowych. Kwasy huminowe produkowane na Węgrzech są najwyższej jakości i należą do 
najlepszych na świecie. Wszyscy węgierscy naukowcy zawdzięczają swoją wiedzę profesorowi 
GÖMÖRY.  
Unikalne know-how leżące u podstaw produkcji CZYSTEGO, ROZPUSZCZALNEGO W WODZIE 
KWASU HUMINOWEGO jest związane wyłącznie z produktami HUMIN AQUA®, 
wytwarzanymi na podstawie zastrzeżonego PROCESU GÖMÖRY'EGO. Zespół specjalistów 
START-UPU z Węgier i regionu północnego, zwanego Górnymi Węgrami, produkuje ten czysty, 
rozpuszczalny w wodzie koncentrat organicznego kwasu huminowego w delikatny sposób, w 
oparciu o wyniki pracy niestrudzonego profesora, prowadzącego badania rozwojowe od 
ponad trzydziestu lat.  

 

Opatentowana rozpuszczalność w wodzie produktów HUMIN AQUA® nie ma sobie równych 
w branży — żaden inny produkt nie występuje w takim stężeniu: jak stwierdzono w naszym 
zezwoleniu europejskim i NÉBIH, koncentrat zawiera 60% czystej, organicznej substancji 
huminowej. 

 

Zespół badaczy i właścicieli systemu HUMIN AQUA, 
profesjonalistów i pracowników produkcyjnych, to 
społeczność złożona z przyjaciół i członków rodziny. 
Czytają Państwo publikację wydaną bezpośrednio 
przez firmy badawcze i produkcyjne; jesteśmy 
właścicielami zarówno know-how, jak i wyłącznych 
praw do produkcji i dystrybucji. Naszą misją jest 
dostarczenie tej niezrównanej węgierskiej innowacji 
węgierskim rolnikom, aby zapewnić węgierskiemu 
rolnictwu znaczną przewagę konkurencyjną i wolną 
od chemii przyszłość w nowych, znacznie 
zmienionych warunkach rolniczych i 

środowiskowych. 
 

Celem naszej WSPÓŁPRACY Z PARTNERAMI 
MIĘDZYNARODOWYMI jest wprowadzenie systemu 
również na inne kontynenty. Naszą wizją na lata 30. XXI 
wieku jest wysłanie na MARSA węgierskiego kwasu 
huminowego, który będzie stosowany w 
terraformowaniu nowego świata! 
 

Tymczasem witamy w społeczności terraformerów! 
Stwórzmy   
NOWE, ZRÓWNOWAŻONE ROLNICTWO WOLNE OD 
CHEMII tutaj, na Ziemi! 

 

 

TERRAFORMUJMY WSPÓLNIE PRZYSZŁOŚĆ! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SYSTEM HUMIN AQUA®
  

 

W oparciu o wyniki ponad 30-letniego międzynarodowego projektu badawczo-

rozwojowego, przy użyciu opatentowanego przez nas procesu technologicznego 
produkujemy w pełni rozpuszczalny w wodzie, organiczny, przyjazny dla pszczół 
koncentrat o CO NAJMNIEJ 60% zawartości kwasu huminowego, który może 
odnowić glebę, przywracając jej życie.  
 

Stosowany wyłącznie w glebie jako biostymulant, w konwencjonalnym rolnictwie 
umożliwia stosowanie mniejszych ilości nawozów organicznych i chemicznych, 
zwiększa plony i poprawia zawartość składników odżywczych w wytworzonej 
żywności. System dwuskładnikowy generuje znaczny wzrost plonów i radykalnie 
zwiększa odporność na stres (poprawa o co najmniej 20%). Nasze produkty, 
stosowane w połączeniu z odżywkami do liści BIOMIT®, umożliwiają całkowicie 
wolne od chemii rolnictwo ekologiczne. 

 

Rekordowy zbiór buraka cukrowego bez użycia środków chemicznych (2018 r.) 5,8 kg | STRUBE/Brian 

79 t/ha produkcji, ze średnim roztwarzaniem 14,6 (udokumentowane)  
(kontrola: 45 t/ha, ze średnim roztwarzaniem 15,2) 

przy zastosowaniu 2-składnikowego systemu HUMIN AQUA® + BIOMIT® 

 

Trzy kluczowe efekty działania systemu 
 

System HUMIN AQUA® jest stosowany w 2019 roku przez rolników terraformujących, rolników 
stosujących konwencjonalne techniki uprawy roli, metody organiczne lub zerowe, na tysiącach 
hektarów w dużych i średnich gospodarstwach rolnych. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. POLA ODPORNE NA SUSZĘ  
 

Olbrzymie cząsteczki kwasu huminowego łączą 
się w nieskończony łańcuch węglowo-tlenowy 

w glebie, tworząc warstwę zatrzymującą 
wodę, która zapobiega przedostawaniu się 
deszczu do głębszych warstw gleby. 
 

Warstwa ta pobudza wzrost korzeni i sprawia, 

że rośliny stają się coraz odporniejsze na suszę.  
Silniejszy system korzeniowy pozostawia 

większą ilość materii organicznej w glebie po 
zbiorach, zmniejszając wymaganą ilość 
nawozów organicznych lub chemicznych nawet 
o 50–70%. 

2. PRZYWRÓCENIE ŻYCIA GLEBIE 

Czysty kwas huminowy działa jak katalizator na 
bakterie glebowe. Koncentrat sam w sobie nie 

zawiera żadnych organizmów żywych — nie 

jest to produkt bakteryjny! Jest odporny na 

działanie światła słonecznego i łatwy w użyciu. 

W obecności produktu poprawiającego jakość 
gleby HUMIN AQUAⓇ czas podziału komórek 
bakterii skraca się z 4 godzin do 15 minut, co 
skutkuje szybką samoregeneracją ekosystemu 
glebowego bez użycia jakichkolwiek środków 
chemicznych.  

3. PLONY WIĘKSZE O PONAD 20%  

Cząsteczki kwasu huminowego, najsilniejsze 

chelatory, przekształcają obecne w glebie 
wiązania chemiczne, które czynią składniki 
odżywcze niedostępnymi dla roślin. W ten 
sposób, jakby tworząc pomost, wytwarzają 
substancje, które przez dziesięciolecia były 
dodawane do gleby za pomocą nadających się 
do wykorzystania w uprawach nawozów 
organicznych i chemicznych stosowanych przez 

rolników. Pomost huminowy sprawia, że te 
składniki odżywcze stają się wchłanialne, co 
zapewnia niezwykłą żywotność i wydajność 
roślin w całkowicie naturalny sposób. 

PLON O 20% WIĘKSZY BEZ 

CHEMIKALIÓW 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koncentrat KWASU HUMINOWEGO 
 

Naszą odpowiedzią na przyszłe wyzwania jest koncentrat poprawiający jakość gleby 
mineralnej: 

 

Olbrzymie cząsteczki kwasu huminowego powstały tysiące lat temu, a my wydobywamy je w delikatnym procesie z torfu i 

lignitu. Odgrywają one kluczową rolę w aktywizowaniu żyzności gleby, przywracając jej życie i sprawiając, że rośliny w pełni 
wykorzystują swój potencjał genetyczny oraz optymalizując zdolność zatrzymywania wody w glebie. Koncentrat stosuje się szybko i 

prosto, a wyniki pojawiają się już po pierwszym zabiegu. 
 

Co wyróżnia koncentrat HUMIN AQUA®? 
 

Na rynku dostępna jest szeroka gama produktów określanych mianem kwasu 
huminowego, a kwas huminowy jest jedną z najintensywniej badanych substancji na 
świecie. Dlaczego zatem wybrać akurat ten? 
 

PRAWDZIWY KWAS HUMINOWY — nie wszystko, co czarne, to kwas huminowy! Wiele „produktów 
humusowych” nie zawiera nic innego, jak tylko prosty, niedrogi i nieroztwarzalny węgiel, a ponieważ 
udowodnienie, że produkty te nie zawierają prawdziwego kwasem huminowego wymaga kosztownych 

badań laboratoryjnych — lub niezrealizowania zwiększenia plonów — wielu rolników nabrało się na tanie 
produkty azjatyckie lub produkty sprzedawane na Węgrzech bez zezwolenia. System HUMIN AQUA® ma 
gwarantowaną zawartość co najmniej 60% koncentratu kwasu huminowego, co zapewniają comiesięczne 
kontrole w ramach badań wykonywanych w akredytowanych laboratoriach (EUROFINS), jak również 
węgierskie dopuszczenie do obrotu wydane przez NÉBIH, jeden z najbardziej rygorystycznych organów 
nadzorczych w Europie. 

 

CAŁKOWITA ROZPUSZCZALNOŚĆ W WODZIE, GWARANTOWANY EFEKT — istotą naszej innowacji jest 
know-how w zakresie delikatnej ekstrakcji, opatentowany proces Gömöry'ego. Profesor Gömöry 
potrzebował lat badań, aby opracować metodę, dzięki której początkowo nierozpuszczalne kwasy 
huminowe stają się w pełni rozpuszczalne w wodzie, co jest niezwykle istotne, ponieważ w ten sposób mogą 
one działać w obecności wody deszczowej. Przetestowano produkty niemal 100 producentów produktów 
humusowych z całego świata i tylko niektóre z nich zostały uznane za faktycznie rozpuszczalne w wodzie — 

ale owe inne produkty zawierają zaledwie 5–15% kwasu huminowego. 

 

JEST ORGANICZNY, NIESZKODLIWY DLA ORGANIZMÓW ŻYWYCH — nasz produkt jest certyfikowany jako 

ekologiczny i przyjazny dla pszczół, i nie jest niebezpieczny dla zdrowia ludzkiego. Podczas naszych 
prezentacji rutynowo bierzemy łyk koncentratu, a także rozsmarowujemy go na skórze. Niewielu naszych 
konkurentów by się na to ważyło. Delikatna, naturalna technika ekstrakcji kwasów huminowych wytwarza 
tę całkowicie bezpieczną, cenną i naturalną substancję, którą z dumą przedstawiamy na całym świecie 
oraz integrujemy z systemami związanymi z rolnictwem, zdrowiem ludzkim i sportem. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CELE OBEJMUJĄCE DUŻE AREAŁY 
2-składnikowy, organiczny, przyjazny dla pszczół system produkcji, który eliminuje niektóre z najbardziej 
naglących wyzwań: 
 

1. WZROST WYDAJNOŚCI                    2. ROZWIĄZANIE PROBLEMU SŁABEGO WSCHODZENIA   3. UPRAWA CAŁKOWICIE WOLNA OD ŚRODKÓW CHEMICZNYCH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROSTE STOSOWANIE 
 

NAWET BEZ PRECYZYJNYCH NARZĘDZI: preparat HUMIN AQUA® można po prostu raz w roku, po zakończeniu uprawy, rozpylić na glebę. Nie 
wymaga to żadnego precyzyjnego systemu, ale można rozpylać preparat również w takich systemach, w odpowiednich dawkach. 
PRZY UŻYCIU ZWYKŁYCH MASZYN: roztwór koncentratu przechodzi przez filtry z otworami o średnicy ponad 50 mikronów i można go rozpylać 
przy użyciu dowolnego typu maszyny, z samolotem rolniczym włącznie. 
W JEDNEJ FAZIE: nie ma potrzeby wykonywania dodatkowych rund; produkt można stosować przy użyciu zwykłego systemu produkcyjnego. Nasi 
partnerzy otrzymują proste, ale szczegółowe instrukcje stosowania w produkcji wszystkich rodzajów upraw. 
MOŻNA GO MIESZAĆ: obydwa składniki po przeprowadzeniu testu można w zależności do potrzeb swobodnie mieszać z chemikaliami, 
komponentami i innymi produktami. 

NIE ZAWIERA BAKTERII: kwas huminowy działa jak katalizator, pomaga bakteriom mnożyć się w glebie, ale sam nie zawiera żadnych organizmów 
żywych. Produkt nie jest wrażliwy na światło słoneczne ani temperaturę, dlatego jego stosowanie nie jest w żaden sposób zależne od warunków 
atmosferycznych. 

DO STOSOWANIA NA POLACH UPRAWY ORGANICZNEJ LUB NA POLACH AEM:  system produktów z międzynarodowymi certyfikatami, które 
mogą być stosowane na polach objętych systemem rolnictwa organicznego, „bio-wegańskiego” lub polach objętych systemem zarządzania 
środowiskiem rolnym (AEM). Te produkty z naturalnych składników, nieszkodliwe dla owadów zapylających i zdrowia ludzkiego, można stosować 
nawet w okresie kwitnienia. 

SYSTEM 1-SKŁADNIKOWY 

Koncentrat kwasu huminowego HUMIN 

AQUAⓇ można stosować w 
konwencjonalnym rolnictwie jako środek 
zwiększający wydajność, biostymulant.  
 

Natychmiast zwiększa on odporność na 
suszę i przywraca życie w glebie; już 
jeden zabieg znacznie obniża kwasowość 
gleby i zmniejsza wymaganą ilość 
nawozów chemicznych lub organicznych. 

SYSTEM 2-SKŁADNIKOWY 

Wystarczy połowa normalnej dawki do 

połączenia produktu poprawiającego 
jakość gleby HUMIN AQUAⓇ z odżywką 
dla roślin BIOMITⓇ, aby ocalić słabo 
wschodzące uprawy.  
 

 

Utrzymuje to niskie koszty i sprawia, że 
powtórne wysiewanie jest zbędne — 

wyniki najlepiej mówią same za siebie. 

SYSTEM 2-SKŁADNIKOWY 

Połączenie produktu poprawiającego 
jakość gleby HUMIN AQUAⓇ z odżywką 
dla roślin BIOMITⓇ umożliwia 
ekologicznemu rolnictwu produkcję roślin 
o wyjątkowej zawartości składników 
odżywczych, z co najmniej 20% wzrostem 
plonów bez użycia środków chemicznych. 
 

Sprawdzone wyniki w uprawie polowej i 

ogrodnictwie,  

produkcji winogron i owoców oraz 
produkcji nasion siewnych. 



1 składnik 
HUMIN AQUA Humusol® 
Jest to organiczny, przyjazny dla pszczół, czysty koncentrat kwasu huminowego (60%), produkt 

poprawiający jakość gleby 

 

Preparat HUMIN AQUA Humusol® został wprowadzony na rynek w 2018 roku w wyniku ponad 
30-letniego projektu badawczo-rozwojowego i innowacyjnego. Koncentrat jest pozyskiwany z 

młodego węgla, przy użyciu delikatnej, opatentowanej technologii. Cząsteczki kwasu 
huminowego mają tysiące lat; działają jak naturalny katalizator w glebie, odgrywając kluczową 
rolę w mobilizowaniu żyzności gleby i pobudzaniu wzrostu roślin. Bez względu na zawartość 
wszystkich niezbędnych mikro i mezoelementów w danej glebie, dopóki nie są one odpowiednio 
związane za pomocą kwasów huminowych, rośliny nie mają z nich żadnego pożytku. Kwasy 
huminowe tworzą składniki odżywcze, które są obecne w sposób naturalny w glebie lub są 
integrowane poprzez dodanie obornika lub nawozów chemicznych przyswajalnych dla roślin. 
Kwas huminowy zapobiega wypłukiwaniu składników odżywczych z górnych warstw gleby 
poprzez utworzenie warstwy zatrzymującej wodę w strefie korzeniowej. 
 

Podwójny efekt: wprowadzanie i optymalizacja gleby 

Olbrzymie cząsteczki kwasu huminowego transportują składniki odżywcze do tkanek 
korzeniowych za pomocą wiązań chelatowych. Tworząc pomost między korzeniami a 
substancjami odżywczymi, neutralizują one wszelkie metale ciężkie i inne toksyczne 
zanieczyszczenia. Dzięki ich wolnej walencyjności atomy te (Al, Pb, Hg, As itp.) wiążą się z 
cząsteczkami kwasu huminowego, przez co stają się niedostępne dla roślin, a następnie 
pozostają w glebie w tej nieczynnej postaci. 
 

Efekty: 

- W 100% organiczny, przyjazny dla pszczół, poprawiający jakość gleby kwas huminowy, 
nieszkodliwy dla zdrowia ludzkiego 

- Sprawia, że makro, mezo i mikroelementy gleby stają się wchłanialne 

- Przyspiesza proliferację bakterii i zwiększa ich żywotność  
- Pobudza wzrost korzeni, zwiększa masę korzeniową 

- Koncentrat HUMIN AQUA® z min. 60% zawartością kwasu huminowego, 
            powodującego znaczny wzrost plonów i zawartości składników odżywczych bez 
stosowania jakiegokolwiek innego, dodatkowego produktu 

- Nie tylko zwiększa plon, ale także przyspiesza wzrost i dojrzewanie upraw, czyli 
zapewnia szybsze zbiory 

- Zwiększa zdolność zatrzymywania wody w glebie, dzięki czemu wystarczy mniejsza 
ilość wody deszczowej/nawadniania 

- Umożliwia uprawę również mniej żyznych gleb piaszczystych/pustynnych 

- Zalecana dawka roczna to 40–100 l/ha (w zależności od gleby i upraw) 
- Regeneruje glebę, wiążąc zanieczyszczające ją toksyny i metale ciężkie w nieczynne 
związki chemiczne, dzięki czemu nie mają one wpływu na organizmy żywe. Zanieczyszczenia nie 
są usuwane z gleby, ale stają się nieszkodliwe w niewchłanialnej, „opakowanej” postaci. 

Potwierdzają to oficjalne testy przeprowadzone w akredytowanym laboratorium. Dlatego 
tereny skażone metalami ciężkimi można ponownie przeznaczyć pod uprawę, po poddaniu ich 
działaniu wystarczającej ilości kwasu huminowego. 
 

Prezentacja opakowania: wiadra o pojemności 5, 10, 18 litrów i zbiornik o pojemności 1000 
litrów 

 

 

STOSOWANIE: 

Zalecaną ilość 40–100 l/ha należy dostarczyć w 20-krotnym rozcieńczeniu za pomocą 
opryskiwacza lub poprzez system nawadniania do warstwy górnych 10 cm gleby raz lub dwa 

razy w roku wiosną i/lub jesienią (w zależności od rodzaju i stanu gleby oraz uprawianej 
rośliny). 



2 składniki 
↓Z UZDATNIANIEM — KONWENCJONALNIE↓ 

HUMIN AQUA Humusol® 

+ odżywka dla roślin BIOMIT® 
BIOMIT® to nawóz do nawożenia wierzchniego, certyfikowany przez Biokontroll Węgry. 
Zawiera zmielony dolomit o wielkości cząstek < 20 μ i specjalne czynne składniki organiczne. 
Jest to preparat, który nie ma porównywalnego konkurenta na światowym rynku, a jednak 
nadal go doskonalimy. Oprócz wysokiej zawartości elementów mezo, mikro i śladowych, 
produkt zawiera wyciągi z ponad 70 różnych ziół leczniczych. Jego niezrównane właściwości są 
wynikiem ponad 15 lat niestrudzonych badań i rozwoju. 
 

Zalety i szczególne właściwości: 
-  HUMIN AQUA®, produkt poprawiający jakość gleby, podawany do gleby tylko raz 

- BIOMIT®, odżywka dla roślin, podawana 4 razy, zawierająca zawiesinę 
zmikronizowanego proszku dolomitowego, wyciągów roślinnych i olejków lotnych 

- Zapewnia natychmiastowe działanie ochronne i odżywcze 

- Zalecana dawka na cały rok 30–60 l/ha (w zależności od uprawy) 
- Okres między ponownym zastosowaniem: 0 dni (certyfikowany organiczny), można 
stosować podczas kwitnienia 

- Umożliwia roślinom produkcję maksymalnego  
plonu możliwego genetycznie 

- Pobudza własny mechanizm obronny roślin,  
czyniąc je również odporniejszymi na suszę i mróz 

- Tworzy cienką powłokę na liściach, zapewniając w ten sposób ciągłość zaopatrzenia 

 w substancje odżywcze w połączeniu z ochroną mechaniczno-chemiczną i ochroną 
przed promieniowaniem ultrafioletowym 

- Powłoka nie jest rozpuszczana przez wodę pochodzącą z nawadniania ani deszczową 

- Sprawia, że produkt lepiej nadaje się do transportu i przechowywania 

- Eksperymenty dowiodły, że połączenie tych dwóch produktów  
umożliwia zwiększenie spodziewanego plonu o co najmniej 20% w porównaniu z 

konwencjonalnymi metodami uprawy 

- System okazał się odpowiedni również do stosowania w warunkach pustynnych 

- Zapobiega chorobom związanym z niedoborami oraz przechowywaniem i eliminuje je 

 

Komercyjna produkcja żywności jest dziś nie do pomyślenia bez chemicznej ochrony upraw, a 
jednocześnie rośnie popyt na produkty rolne o wysokiej jakości (na przykład z upraw o 
zmniejszonym lub zerowym zastosowaniu substancji chemicznych itp.), toteż podaż musi 

zaspokajać popyt, jeśli produkcja ma utrzymać konkurencyjność. Nasz podwójny system 
produktów HUMIN AQUA® + BIOMIT® oferuje proste rozwiązanie tego wyzwania, do 
stosowania zarówno w ogrodach, jak i sadach, na polach uprawnych, łąkach i w szklarniach. 
Prezentacja opakowania: wiadro o pojemności 10 litrów i zbiornik o pojemności 1000 litrów 

 

STOSOWANIE 

Roztwór rozcieńczony w wodzie rozpylić na liście (powierzchnię) czterokrotnie w całym okresie 
wegetacyjnym. Gdy jest sucho, rozpylony preparat tworzy na liściach białawą powłokę, której nie usuwa 
deszcz ani nawadnianie. Jego odstraszająca zawartość chroni przed szkodliwymi owadami. W wyniku 

złożonego działania jego składnika preparat ogranicza i powstrzymuje rozwój chorób wywołanych przez 
znane infekcje grzybicze lub bakteryjne. Regularne stosowanie produktu sprawia, że rośliny są 
odporniejsze na choroby, mróz i suszę, co znacznie zmniejsza ryzyko wystąpienia strat z tych powodów. 

 

 

 

Zakażenia rdzą są zatrzymywane na skraju pola. 
HUMIN AQUA Humusol® + BIOMIT® 

 

 



 

System zwiększa: 

 
 

System zmniejsza: 

 

 
 

- plon o 20-30% większy 

- wczesny zbiór wysokiej jakości 
- większe wartości odżywcze i wyższa jakość (oleju, smaku) 

- większa odporność na mróz i suszę 

- wydłużony okres przydatności do spożycia i większe 
możliwości transportu 

-0 dni (uprawa organiczna) 

- czas maszynowy, zużycie paliwa 

- zużycie azofoski i innych nawozów 

- zużycie fungicydów, pestycydów i herbicydów 

- straty wskutek mrozu i suszy 

- konieczność nawadniania 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ZEROWA UPRAWA KUKURYDZY 2018 |  

ocalanie słabo wschodzącej uprawy 

Do 3 czerwca na 70% mojego terenu 

uprawy zerowej nie wzeszły żadne 
rośliny. Wówczas zastosowano 
niedrogie „zabiegi ratownicze” ex post 
przy użyciu koncentratu HUMIN 
AQUA®. Dzięki temu wyprodukowałem 
7,5 t/ha kukurydzy.  

 

Zabieg ten ocalił plon za ułamek ceny 
wyplenienia pola i ponownego 

wysiewu. 

 

 

ÁRPI B. 
rolnik, uprawa ZEROWA, region Arad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RZEPAK 2018 | 10 gold-crown, pole narażone na erozję i uszkodzenia spowodowane mrozem, zwiększenie 
odporności 
Konwencjonalnie uprawiane przyległe pole odniosło ciężkie straty, a pole obok niego, zabezpieczone systemem 
organicznym HUMIN AQUA HUMUSOL i BIOMIT, wystawione na te same warunki pogodowe, poradziło sobie znacznie 
lepiej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONWENCJONALNE HUMIN AQUA HUMUSOL i BIOMIT 



 

DZIĘKUJEMY za zaufanie, jakim obdarzył nas dział 
nasion siewnych firmy SYNGENTA. Dzięki 
dwuskładnikowemu preparatowi HUMIN AQUA® 
poprawiającemu jakość gleby + odżywce do roślin 
BIOMIT® uzyskaliśmy 32% wzrost plonów na ich 
polach w porównaniu z konwencjonalnymi 

technologiami, w tym zabiegami chemicznymi.  

 

Intensywne testy systemu dowiodły, że technologia 
uprawy z użyciem preparatu HUMIN AQUA® 
zapewnia pełną podaż składników odżywczych i 
ochronę roślin przy niższych kosztach, bez użycia 
środków chemicznych i w sposób przyjazny dla 
pszczół nawet w przypadku wrażliwych produktów, 
takich jak hybrydowy materiał siewny słonecznika.  
 

Nasza technologia jest stosowana w roku 2019 w 

komercyjnej produkcji nasion siewnych na wielką 
skalę w aż 5 krajach. 
 

SYNGENTA EUROPE — Syngenta Seeds 

BoD, Budapeszt 

 

 

 

 

 

Rekordowe krajowe zbiory buraków cukrowych, 
jesień 2018 r. dzięki zastosowaniu dwuskładnikowego 
systemu produkcji  

HUMIN AQUA® + BIOMIT®  
zbiór  
79 t/ha,  

przy koszcie poniżej 200 000 HUF za akr  
i z ponad 14% roztwarzaniem. 

Spotkajmy się osobiście, chętnie o tym opowiem. 
 

 

 

JÓZSEF SURÁNYI 
+36707761034 

 

Właściciel, założyciel, dyrektor ds. technicznych 

System HUMIN AQUA® 

 

 

 

 

 

TERRAFORMUJMY wspólnie przyszłość!  huminaqua.hu  terraform.hu 

technologia organiczna, przyjazna dla pszczół | o 30% większy plon 

wolny od chemikaliów 

hybrydowy materiał 
siewny 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt badawczy i rozwojowy dotyczący organicznego kwasu huminowego (1986–2019) 

 

 DYSTRYBUCJA, KOMUNIKACJA:     PRODUKCJA, CENTRUM TECHNICZNE: 

Zsanett NAGY, dyrektor naczelny      József SURÁNYI, dyrektor strategiczny 
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