
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

systém produkce na základě přírodní kyseliny huminové 
 

 

 

s obsahem čistého koncentrátu kyseliny huminové s certifikátem BIO a NEŠKODNÝ 
PRO VČELY 

INOVAČNÍ A JEDNODUCHÉ ŘEŠENÍ určené pro velké výměry: 
2 složky, min. zvýšení výnosu 20 % a více, pole odolná vůči stresu a suchu 

VINNÁ RÉVA  OVOCE ZAHRADNICTVÍ ORNÁ PŮDA BIO / BEZOREBNÉ HOSPODAŘENÍ  SKLENÍKY 

 

 

 

 

 

 

 

TERRAFORMujme budoucnost společnými silami!   huminaqua.hu  terraform.hu 

 

VÝNOS O 
VÍCE NEŽ 20 

% VYŠŠÍ 

VRSTVY 

ZADRŽUJÍCÍ  

 
VODU 

 

PREMIUM 

€ 

OBSAHU ŽIVIN 

OBNOVA ŽIVOTA 
V PŮDĚ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INOVACE Z MAĎARSKA 
 

 

Prof. Pál GÖMÖRY – vedoucí katedry chemie Univerzity Eötvöse Loránda v Budapešti a 

přední světový odborník na huminové látky. Huminové kyseliny vyráběné v Maďarsku jsou 
výrobky prvotřídní kvality a patří mezi nejlepší na světě. Všichni maďarští vědci se opírají o to, 
čemu je naučil profesor GÖMÖRY.  
 

Jedinečné know-how, z něhož se při výrobě ORIGINÁLNÍ KYSELINY HUMINOVÉ ROZPUSTNÉ 
VE VODĚ vychází, je spojeno výhradně s produkty značky HUMIN AQUA® vyráběných podle 
patentovaného GÖMÖRYHO POSTUPU. Na základě jeho neúnavného, více než třicetiletého 
úsilí v oblasti výzkumu a vývoje, start-up tým odborníků z Maďarska a severního regionu země 
zvaného Horní Maďarsko vyrábí šetrným způsobem tento čistý, ve vodě rozpustný koncentrát 
organické kyseliny huminové.  
 

Patentovaná rozpustnost ve vodě výrobků HUMIN AQUA® je bezkonkurenční v oboru – 

žádný jiný produkt se v takovéto koncentraci nedodává: jak je uvedeno v našem evropském 
i NÉBIH certifikátu, obsahuje koncentrát 60 % čistě přírodní huminové látky. 

 

 

 

Tým výzkumníků a majitelů systému HUMIN AQUA, a 
to jak odborníků, tak pracovníků výroby, je tvořen 
okruhem přátel a rodinných příslušníků. Publikace, 
kterou držíte v rukou, vydaly přímo výzkumné a 
výrobní podniky. Vlastníme společně nejen know-how, 

ale i výhradní práva na výrobu a distribuci. Naším 
posláním je přinášet tento bezkonkurenční vynález 

maďarského původu maďarským farmářům a zajistit 
tak maďarskému zemědělství významnou 
konkurenční výhodu a budoucnost bez chemie v 
nových a výrazně změněných zemědělských a 
environmentálních podmínkách. 
 

Cílem naší SPOLUPRÁCE S MEZINÁRODNÍMI PARTNERY 

je zavést tento systém i na jiných kontinentech. Naší 
vizí pro 30. léta 21. století je nechat maďarskou 
huminovou kyselinu odcestovat na MARS a použít ji k 
terraformování nového světa! 
 

Zatím ale vítejte ve společenství Terraformerů! 
Vytvořme   
NOVÉ A TRVALE UDRŽITELNÉ ZEMĚDĚLSTVÍ BEZ 
CHEMICKÝCH LÁTEK zde na Zemi! 
 

 

TERRAFORMUJME BUDOUCNOST SPOLEČNÝMI SILAMI! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SYSTÉM HUMIN AQUA®
  

 

Na základě výsledků více než třicetiletého mezinárodního projektu výzkumu a 
vývoje vyrábíme naším patentovaným postupem koncentrát s obsahem NEJMÉNĚ 
60 % huminové kyseliny se schopností revitalizovat půdu obnovením půdní fauny 
a flory – přírodní, šetrný ke včelám a zcela rozpustný ve vodě.  
 

Při aplikaci výhradně do půdy působí v konvenčním zemědělství jako biostimulant a 
umožňuje i používat menší množství organických i chemických hnojiv. Zvyšuje 
výnosy a zlepšuje obsah živin v úrodě. Dvousložkový systém způsobuje zásadní 
zvýšení výnosu a výrazné zlepšení zátěžové tolerance, a to nejméně o 20 %. V 
kombinaci s listovým přípravkem BIOMIT® umožňují naše výrobky zemědělskou 
produkci v kvalitě bio a bez jakýchkoli chemikálií. 

 

 

Rekordní (doložený) výnos cukrové řepy bez použití chemických látek (2018) 5,8 kg | STRUBE/Brian 

79 t/ha, s digescí průměrně 14,6  
(Kontrola: 45 t/ha s průměrnou digescí 15,2) 

při použití dvousložkového systému HUMIN AQUA® + BIOMIT® 

 

Tři hlavní účinky systému 
 

V roce 2019 se systémem HUMIN AQUA® pracují farmáři terraformeři i zemědělci využívající 
technik konvenčního zemědělství nebo biozemědělských či bezorebných metod, a to na tisících 
hektarů středně velkých a velkých zemědělských farem. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. POLE ODOLNÁ VŮČI SUCHU  
 

Spojením obřích molekul huminové kyseliny 
dochází ke vzniku nekonečného řetězce uhlíku 
a kyslíku v půdě, a tím k vytvoření vrstvy 

zadržující vodu a zabraňující průniku deště do 
hlubších půdních vrstev. 
 

Díky této vrstvě dochází k posílení růstu 
kořenů. Důsledkem je neustále rostoucí 
odolnost rostlin vůči suchu.  
Po sklizni zanechává tento odolnější kořenový 
systém v půdě zvýšené množství organických 
látek a požadované množství organických nebo 
chemických hnojiv tak klesá až o 50–70 %. 

2. OBNOVA ŽIVOTA V PŮDĚ 

Čistá kyselina huminová působí na půdní 
bakterie jako katalyzátor. Samotný koncentrát 
žádné živé organismy neobsahuje – nejedná se 
o bakteriální přípravek! Je odolný vůči 
slunečnímu záření a jeho použití je snadné. 

V přítomnosti přípravku pro úpravu půdy 
HUMIN AQUAⓇ se doba dělení bakteriálních 
buněk snižuje ze 4 hodin na 15 minut. Díky 
tomu dochází k rychlé autoregeneraci půdního 
ekosystému bez použití chemických látek.  

3. ZVÝŠENÍ VÝNOSU O VÍCE NEŽ 20 %  

Molekuly kyseliny huminové, nejmocnější z 
chelátů, přeměňují půdní chemické vazby, v 
nichž jsou uchovány živiny, rostlinám v této 
podobě nedostupné. Tímto způsobem, který si 
lze představit jako určitou formu můstku, se 
látky dodávané zemědělci do půdy po celá 
desetiletí v organických a chemických hnojivech 
stávají pro plodiny využitelnými. Díky tomuto 
huminovému můstku pak rostliny dokáží tyto 
živiny vstřebat. Zcela přirozenou cestou se tak 
rodí mimořádně životaschopný a výnosný 
porost. 

VÝNOS O VÍCE NEŽ 20 % VYŠŠÍ BEZ 

CHEMIE 



 

 

 

 

 

 

 

Koncentrát kyseliny huminové 
 

Naší odpovědí na problémy budoucnosti je minerální koncentrát zlepšující půdu: 
 

Obří molekuly huminové kyseliny vznikly již před tisíci let a my je šetrným postupem získáváme z rašeliny a lignitu. Hrají 
klíčovou roli při aktivaci úrodnosti půdy a při optimalizaci schopnosti půdy udržet vodu. Obnovují život v půdě a rostliny jsou díky 
nim schopny plně rozvinout svůj genetický potenciál. Použití je rychlé a jednoduché a výsledky se objevují již po první aplikaci.- 

 

Čím se HUMIN AQUA® odlišuje? 
 

Na trhu je k dostání celá řada výrobků označovaných jako kyselina huminová. Tato 
kyselina je také jednou z nejintenzivněji zkoumaných látek. Proč si tedy vybrat právě 
tento produkt? 
 

SKUTEČNĚ RYZÍ KYSELINA HUMINOVÁ – ne vše, co je černé, je kyselina huminová! Mnohé tzv. 
huminové přípravky neobsahují nic jiného než jednoduché a levné neštěpené uhlí. A vzhledem k 
tomu, že k prokázání skutečnosti, že huminovou kyselinu opravdu neobsahují, jsou nutné drahé 
laboratorní testy nebo nezdařené zvýšené půdní výnosy, nechá se řada zemědělců klamat 
lacinými výrobky z Asie nebo produkty prodávanými v Maďarsku bez povolení. U systému HUMIN 
AQUA® je zaručen obsah nejméně 60 % koncentrátu kyseliny huminové, což je zajištěno 
pravidelnými měsíčními kontrolami na základě testů akreditovaných laboratoří (EUROFINS) a 
maďarským povolením vydaným úřadem NÉBIH, který je dobře znám jako jeden z 
nejpřísnějších dohlížejících orgánů v Evropě. 
 

ÚPLNÁ ROZPUSTNOST VE VODĚ, ZARUČENÝ EFEKT – podstata naší inovace spočívá v know-how 

procesu šetrné extrakce: patentovaného Gömöryho postupu. Profesoru Gömörymu trvalo léta 
výzkumu, než vyvinul metodu přeměny původně nerozpustných kyselin huminových na látky 
zcela rozpustné ve vodě. To má stěžejní význam, neboť kyseliny jsou tímto způsobem schopny 
účinně působit za přítomnosti dešťové vody. Testy podstoupily huminové přípravky téměř stovky 
výrobců z celého světa. Skutečná rozpustnost ve vodě však byla zjištěna pouze u některých z nich. 
U jiných však obsah kyseliny huminové dosahoval pouhých 5 až 15 %. 
 

JEDNÁ SE O VÝROBEK PŘÍRODNÍ A PRO ŽIVÉ ORGANISMY NEŠKODNÝ – náš produkt je 
certifikován pro bioprodukci a také coby neškodný pro včely. Není nebezpečný ani pro lidské 
zdraví. Při našich prezentacích se lze běžně setkat s tím, že si trochu koncentrátu rozetřeme po 
pokožce. Málokterý z našich konkurentů by udělal totéž. Díky šetrnému přirozenému způsobu 
používanému k získávání kyselin huminových vzniká tato zcela bezpečná, cenná a přírodní 
látka, kterou s velikou hrdostí představujeme po celém světě a kterou zavádíme do systémů 
souvisejících se zemědělstvím, zdravotní péčí či sportem. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÍLE TÝKAJÍCÍ SE ROZLEHLÝCH PLOCH 
Systém přírodního a pro včely neškodného dvousložkového přípravku, který je odpovědí na některé z 
nejnaléhavějších problémů: 
 

1. VYŠŠÍ VÝNOS                             2. ŘEŠENÍ NEDOSTATEČNÉHO VZCHÁZEN     3. PĚSTOVÁNÍ ZCELA BEZ POUŽITÍ CHEMICKÝCH LÁTEK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SNADNÉ POUŽITÍ 
 

I BEZ SYSTÉMŮ PŘESNÉHO DÁVKOVÁNÍ: Přípravek HUMIN AQUA® stačí jednoduše aplikovat postřikem na po zoranou půdu, a to jednou za rok. 
Obejde se to i bez systému přesného dávkování, ačkoli se dá použít (v příslušných dávkách) i tak. 
S POMOCÍ BĚŽNÉHO STROJNÍHO VYBAVENÍ: Roztok koncentrátu prochází filtry s otvory o velikosti 50 mikronů nebo více a lze jej do půdy 
dodávat jakýmkoli typem stroje, včetně zemědělského letadla. 
JEDNOFÁZOVĚ: Odpadá potřeba více etap – aplikace výrobku zapadne do vašeho běžného systému produkce. Naši partneři dostávají jednoduché 
a přitom podrobné pokyny k využití v produkci všech druhů plodin. 
MOŽNOST POUŽITÍ VE SMĚSÍCH: Obě složky lze po odzkoušení dle potřeby volně mísit s chemikáliemi, složkami či jinými přípravky. 
NEOBSAHUJE BAKTERIE: kyselina huminová působí jako katalyzátor. Pomáhá sice množení bakterií v půdě, neobsahuje však žádné živé 
organismy. Přípravek není citlivý na sluneční záření nebo teplotu. Na jeho aplikaci proto nemají žádný vliv povětrnostní podmínky. 
VHODNÝ PRO VYUŽITÍ V BIOZEMĚDĚLSTVÍ I NA AEM POLÍCH:  Kombinace přípravků s mezinárodními osvědčeními, kterou lze použít na polích v 
systémech biozemědělství, bio-veganského zemědělství, ale i na polích obdělávaných tzv. agroekologickou metodou (AEM). Tyto přípravky z 
přírodních látek jsou neškodné pro opylovače i lidské zdraví a lze je používat i během fáze kvetení. 

JEDNOSLOŽKOVÝ SYSTÉM 

Koncentrát kyseliny huminové HUMIN 
AQUAⓇ lze využívat v konvenčním 
zemědělství jako prostředek zvyšování 
výnosů i jako biostimulant.  
 

Okamžitě zvyšuje odolnost vůči suchu a 
obnovuje život v půdě. Stačí jediné 
ošetření a výrazně klesá půdní kyselost i 
nutné množství chemických či 
organických hnojiv. 

DVOUSLOŽKOVÝ SYSTÉM 

Pro záchranu nedostatečně vzešlého 
porostu použijte polovinu obvyklé dávky 

kombinace přípravku na zlepšování půdy 
HUMIN AQUAⓇ + podpůrného prostředku 
BIOMITⓇ.  

 

 

Náklady se tím udržují na nízké úrovni a 
odpadá nutnost opakovaného výsevu – 

výsledky však hovoří samy za sebe. 

DVOUSLOŽKOVÝ SYSTÉM 

Kombinace přípravku na zlepšování půdy 
HUMIN AQUAⓇ + podpůrného prostředku 
BIOMITⓇ umožňuje v biozemědělství 
produkci plodin s vynikajícím obsahem 
živin a s nejméně 20% zvýšením výnosu, a 
to bez použití chemických látek. 
 

S ověřenými výsledky u polních plodin i v 
zahradnictví,  
v pěstitelství vinné révy, ovoce i osiva. 



1 složka 
 

HUMIN AQUA Humusol®  
Jedná se o přípravek pro zlepšování půdy, přírodní a ke včelám šetrný koncentrát (60%) čisté 
kyseliny huminové. 
 

Přípravek HUMIN AQUA Humusol® byl uveden na trh v roce 2018 jako výsledek projektu více 
než třicetiletého výzkumu, vývoje a inovací. Koncentrát je získáván extrakcí z mladého uhlí 
pomocí šetrné a patentované technologie. Molekuly kyseliny huminové jsou tisíce let staré. Tyto 
molekuly působí v půdě jako přírodní katalyzátor a hrají klíčovou roli při mobilizaci úrodnosti 
půdy a při podpoře růstu rostlin. Bez ohledu na četnost svého zastoupení v dané půdě, všechny 
nezbytné mikro a mezo prvky jsou rostlinám k ničemu, pokud nemají vhodnou vazbu, tj. chybí 
kyseliny huminové. Živiny přítomné v půdě přirozeně nebo po dodání chlévského hnoje či 
chemického hnojiva se pro příjem rostlinami stávají vhodné až díky působení kyselin 
huminových. Kyselina huminová brání odplavení živin z ornice prostřednictvím vytvoření 
kořenové vrstvy zadržující vodu. 
 

Dvojí efekt: optimalizace aplikace i půdy 

Obří molekuly kyseliny huminové přepravují pomocí chelátových vazeb živiny do kořenové 
tkáně. Vytvářejí můstek mezi kořenem a živinou a neutralizují veškeré těžké kovy nebo jiné 
toxické znečištění. Díky své volné valenci se tyto atomy (Al, Pb, Hg, As atd.) vážou na molekuly 
kyseliny huminové a pro rostliny se tak stávají nedostupnými. Následně zůstávají v této neúčinné 
podobě v půdě. 
 

Účinky: 
- 100% přírodní, včelám neškodná, půdu zlepšující a pro lidské zdraví nezávadná 
kyselina huminová 

- způsobuje vstřebatelnost makro, mezo a mikro prvků v půdě 

- urychluje množení bakterií a zvyšuje jejich životaschopnost  
- podporuje růst kořenů a nárůst množství kořenové hmoty 

- koncentrát HUMIN AQUA® s obsahem nejméně 60 % kyseliny huminové 

            působící podstatný nárůst výnosu a obsahu živin bez vzniku čehokoli dalšího 

- dochází nejen k nárůstu množství, ale i k urychlení růstu a dozrávání plodin, takže i k 
dřívější sklizni 
- zlepšuje schopnost půdy zadržovat vodu, dostačující je pak i menší množství srážek a 
zavlažování 
- činí vhodnými k pěstování plodin i méně úrodné písčité nebo pouštní půdy 

- doporučená roční dávka je 40–100 l/ha (podle druhu půdy a plodiny) 
- regeneruje půdu vázáním toxického znečištění a těžkých kovů za vzniku neúčinných 
sloučenin, aby tyto látky již nemohly působit na živé organismy. Kontaminující látky se z půdy 
neodstraní – stanou se z nich však látky neškodné, přítomné v „zabalené“ nevstřebatelné 
podobě. Toto bylo prokázáno formou oficiálních testů provedených v akreditované laboratoři. 
Důsledkem toho lze půdu kontaminovanou těžkými kovy po ošetření dostatečným množstvím 
kyseliny huminové opět využívat k pěstování plodin. 
 

Dodávaná balení: v nádobách o objemu 5, 10 a 18 l, příp. nádrž o objemu 1 000 l 
 

 

APLIKACE: 

Pomocí postřikovacího zařízení nebo prostřednictvím zavlažovacího systému zapravte do 
vrchní vrstvy půdy (10 cm) jednou nebo dvakrát ročně na jaře a/nebo na podzim (podle typu a 

stavu půdy a druhu pěstované plodiny) doporučené množství 40–100 l/ha v ředění 1 : 20. 

 



2 složky 
↓OŠETŘENÝ – KONVENČNÍ↓ 

HUMIN AQUA Humusol® 

+ podpůrný prostředek BIOMIT®  
BIOMIT® je hnojivo pro ošetření na list certifikované společností Biokontroll Hungaria. 
Obsahuje mletý dolomit o velikosti částic < 20 μ a dále speciální účinné organické látky. I když 
se jedná na celosvětovém trhu o zcela bezkonkurenční přípravek, prochází i nadále 
zdokonalováním a zlepšováním. Kromě vysokého obsahu mezo, mikro a stopových prvků 
tento přípravek obsahuje i výtažky z více než 70 různých léčivých bylin. Jeho unikátní vlastnosti 
jsou výsledkem více než patnáctiletého neúnavného výzkumu a vývoje. 
 

Výhody a speciální vlastnosti: 
-  přípravek zlepšující půdu HUMIN AQUA® zapravovaný do půdy pouze jednou 

- podpůrný prostředek BIOMIT® aplikovaný čtyřikrát, obsahuje suspenzi mikronizovaného 
dolomitového prášku, rostlinné výtažky a silice 

- s okamžitým ochranným a výživným účinkem 

- doporučená celoroční dávka 30–60 l/ha (podle dané plodiny) 
- ochranná lhůta: 0 dní (bio certifikace), lze použít i v období kvetení 
- umožňuje rostlinám maximalizaci  

geneticky možného výnosu 

- stimuluje vlastní obranný mechanismus rostlin  
a současně posiluje jejich odolnost vůči suchu a mrazu 

- vytváří na listech tenký povlak, takže zajišťuje nepřetržitý 

 přísun živin v kombinaci s ochranou proti mechanickému a chemickému poškození a 
proti UV záření 
- tento povlak se nerozpouští působením zavlažovací nebo dešťové vody 

- úroda je díky tomu vhodnější pro přepravu a skladování 
- pokusy prokázaly, že kombinace těchto dvou přípravků  

umožňuje minimálně 20% zvýšení očekávaného výnosu ve srovnání s konvenčními 
způsoby pěstování 
- systém se prokázal coby vhodný i pro pouštní podmínky 

- chrání před chorobami souvisejícími s deficitem a skladováním a eliminuje je 

 

Průmyslová produkce potravin je dnes bez chemických látek pro ochranu plodin nemyslitelná. 
Zároveň však existuje rostoucí poptávka po vysoce kvalitních zemědělských produktech 
(například výstupy s omezeným nebo nulovým obsahem chemikálií apod.). Pokud má být 
zemědělství i nadále konkurenceschopné, je tuto poptávku nutné uspokojit nabídkou. 
Jednoduché řešení tohoto problému nabízí náš systém přípravků HUMIN AQUA® + BIOMIT® s 
dvojím účinkem použitelný v podmínkách zahradnictví, ovocnářství, produkce sena nebo 

pěstování plodin na orné půdě a ve sklenících. Dodávaná balení: nádoby o objemu 10 l, nádrže 
o objemu 1 000 l 

 

APLIKACE 

Nastříkejte roztok naředěný vodou na (povrch) listů čtyřikrát během vegetačního období. Po zaschnutí 
vytváří postřik na listech bělavý povlak, který se nesmyje deštěm ani závlahami. Díky obsahu repelentu 
odpuzuje škodlivý hmyz. Díky komplexnímu působení jeho složek přípravek omezuje a blokuje rozvoj 
chorob způsobených veškerými známými plísňovými nebo bakteriálními infekcemi. Při pravidelném 
ošetřování přípravkem jsou rostliny odolnější vůči chorobám, mrazu a suchu, čímž se výrazně snižuje riziko 
takovéhoto poškození. 

 

 

 

Napadení rzí se zastaví na okraji pole. 
HUMIN AQUA Humusol®+ BIOMIT® 

 

 

 



 

 

Díky systému se zvyšuje: 

 
 

Díky systému se snižuje: 
 

 
 

- nárůst výnosu 20–30 % 

- vysoce kvalitní brzká úroda 

- lepší výživné hodnoty i kvalita (tučnost, chuť) 
- vyšší odolnost vůči mrazu a suchu 

- lepší skladování a přeprava 

- 0 dní (bio) 

- nároky na techniku a palivo 

- NPP a jiná hnojiva 

- fungicidy, pesticidy a herbicidy 

- škody vlivem mrazu a sucha 

- zavlažování 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
KUKUŘICE BEZOREBNÝ SYSTÉM 2018 |  
Záchrana nedostatečně vzešlého porostu 

Za nízkých nákladů jsem na svých 
bezorebných pozemcích vyprodukoval 
7,5 t kukuřice na hektar poté, co na 70 
% rozlohy pole k 3. červnu nevzešly 
žádné rostliny a já jsem následně 
formou záchranného ošetření aplikoval 
koncentrát HUMIN AQUA®.  
 

Porost se tak podařilo zachránit za 
zlomek ceny, kterou bych zaplatil za 

podmítání a opětovné osetí pole. 
 

 

B. ÁRPI 
zemědělec, bezorebný způsob pěstování,  
župa Arad 

 

 

 

 

 

 

 

ŘEPKA 2018 | bonita 10 zlatých korun, pole vystaveno erozi a poškození mrazem, odolnější 
Konvenčním způsobem ošetřené sousední pole bylo těžce poškozeno, zatímco sousední pole, ošetřené přírodním 
systémem HUMIN AQUA HUMUSOL a BIOMIT, na které působily stejné povětrnostní podmínky, dopadlo mnohem 
lépe. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONVENČNÍ HUMIN AQUA HUMUSOL a BIOMIT 



 

 

DĚKUJEME ZA DŮVĚRU, kterou v nás vložilo 
oddělení pro osivo společnosti SYNGENTA. Díky 
dvousložkové kombinaci přípravku na zlepšování 
půdy HUMIN AQUA® a podpůrného prostředku 

BIOMITⓇ jsme na jejích polích dosáhli 32% nárůstu 
výnosu ve srovnání s konvenčními technologiemi 
zahrnujícími chemické ošetření.  
 

Na základě rozsáhlých testů systému se prokázalo, 
že pěstební technologie HUMIN AQUA® zajišťuje 
kompletní dodávku živin a ochrany rostlin při nižších 
nákladech, bez použití chemických látek a 
způsobem neškodným vůči včelám, a to i v případě 
citlivé produkce jako je osivo hybridní slunečnice.  
 

Naše technologie se v roce 2019 používá v 
intenzivní průmyslové produkci osiva již v 5 
zemích. 
 

SYNGENTA EUROPE – Syngenta Seeds 

BoD, Budapešť 

 

 

 

 

 

Podzim 2018: celostátní rekordní sklizeň cukrové řepy 
díky  
HUMIN AQUA® + BIOMIT®  
(kombinovaný přípravek o dvou složkách)  
sklizeň 79 t/ha,  
při nákladech nižších než 200 000 HUF na 1 akr  
a s digescí nad 14 %. 
Bude mi potěšením povědět vám o tom více osobně. 
 

 

 

JÓZSEF SURÁNYI 
+36707761034 

 

majitel, zakládající ředitel a technický manažer 

Systém HUMIN AQUA® 

 

 

 

 

TERRAFORMujme budoucnost společnými silami! huminaqua.hu terraform.hu 

 

přírodní a pro včely neškodná technologie | výnos o 30 % 
vyšší

bez chemie 

hybridní osivo 
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