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A saját kertben  

termő eper sokkal 

finomabb és 

egészségesebb. 
 

Kedves kiskertészek, őstermelők, kereskedők! 
Engedjék meg, hogy bemutassuk Önöknek a 
HUMAC Agro készítményeket! Ne ijedjen meg, 
nem egy újabb vegyszer vagy műtrágya került 
ismét a piacra. Egy olyan természetes anyagról van szó, amellyel egészségesebbé 
tehetjük talajainkat és növényeinket, de főként élelmiszerünket, amit elfogyaszt-
unk. 
 

A HUMAC® Agro 100%-ban természetes, vegyszeres kezelés nélkül készül, 

kiemelkedően magas huminsavtartalommal (több mint 62%) bíró termék, ideális 

eszköz a talaj regenerálására és stimulálására, valamint a biomassza-termelés 

fokozására. A sötétbarna színű por a föld mélyén nyugvó leonarditból készül. Az 

ásványban konzerválódott, rendkívül potens organikus maradványok évmilliók óta 

készen állnak, hogy segítsenek visszaállítani az emberi tevékenység miatt 

degradálódott környezetünk egészségét. 
 

A huminsavak a természetben előforduló szerves savak, amelyek a növényi és 
állati anyagok természetes bomlástermékeiből állnak. A növényi és állati anyagok 
kémiai és biológiai humifikációja révén képződő huminsavak természetes módon 
fordulnak elő a talajban, a tőzegben, az édesvizekben és óceánokban. A 
huminsavak az egészséges és termékeny talaj elengedhetetlen elemei. A magas 
huminsav-koncentrációk a világ bizonyos régióiban fellelhető leonardit-lerakódás-
okban találhatóak meg, amelyek 30 millió év alatt keletkeztek. Az általunk 
alapanyagul használt Leonardit-képződményeink szennyeződéstől mentesek, 
minimális feldolgozást igényelnek, ami biztosítja a huminsav-tartalom hatékony-
ságát. 
 

Az intenzív mezőgazdasági termelés rendkívül megterhelő a talaj termékenység-
ére nézve, mivel az igények kielégítése érdekében egyre növekvő mértékben 
használják az NPK műtrágyákat. Az ásványi műtrágyák nem állítják helyre a talaj 
humusztartalmát, egyszerűen csak biztosítják a növények növekedéséhez szüksé-
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ges tápanyagokat. Ezenkívül a kimerült mezőgazdasági talajoknak nehéz a 
tápanyagokat visszatartaniuk, ez pedig a műtrágya-felhasználás növekvő gyakori-
ságát vonja maga után. A HUMAC® Agro talajstimulátorként működik, és csök-
kenti a termelési igények kielégítése érdekében használt ásványi műtrágyák iránti 
igényt, valamint helyreállítja a talaj termékenységét, biztosítva az Ön tevékeny-
ségeinek hosszú távú fenntarthatóságát. 
 

A HUMAC Agro egy természetes talajtermőképesség-javító, amely trágyázószer-
nek számít ugyan, mégis sokkal több annál. A tápanyagokat fokozatosan juttatja a 
talajba, módosítja annak szerkezetét, és olyan módon változtatja a talaj 
tulajdonságait, hogy az önállóan lesz képes gazdálkodni a tápanyagokkal, azokat 
maximális mértékben kihasználva. Javítja továbbá a talaj vízgazdálkodását, 
támogatja a mikroorganizmusok optimális életfeltételeit, és számos egyéb pozitív 
hatással rendelkezik. 

HARMÓNIÁBAN AZ EGÉSZSÉG 

A HUMAC Agro készítmény 

talajharmonizáló hatásának köszönhetően 

visszaállítja a talaj természetes kémiai és 

biológiai rendszereinek működési feltételeit, 

egy egészséges és termékeny talajt 

biztosítva. 
 

Mi teszi a HUMAC® Agro terméket 

egyedülállóvá? 
 

A HUMAC® Agro talajstimulátorként működik, és csökkenti az ásványi műtrágya 
függőség mértékét a mezőgazdaságban. Ugyanakkor helyreállítja a talaj termé-
kenységét, ami hosszú távon biztosítja a mezőgazdasági termelés fenn-
tarthatóságát. 
 

Az istállótrágya alternatívájaként használható. Alkalmazása 4-évente ajánlott. A 
készítmény – ajánlott adagolásban alkalmazva – azonnal pótolja a talajban a 
bioaktív anyagokat, azaz nincs szükség évekig tartó humifikációs folyamatra. 
 

Páratlan talajméregtelenítő, amely a nehézfémeket, a növényvédő szereket, a 
PCB-ket, a dioxinokat és más toxinokat a növények által nem használható 
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komplexekké köti. Saját felhasználásra szolgáló, egészséges élelmiszerek 
termesztését teszi lehetővé. Elengedhetetlenül fontos az egészséges biotermé-
nyek előállításánál. 
 

A talajt a növények által közvetlenül hasznosítható természetes aminosavakhoz 
köti, makro-, mikro- és nyomelemekkel tölti fel. 
 

Javítja a talaj-mikroorganizmusok életfeltételeit, gyorsítja a szerves vegyületek, 
tápközegek és a talajban lévő kihasználatlan tápanyagok lebomlását. 
 

 

A gyökérrel való gondoskodást a termés is 

meghálálja 

Jelentős mértékben támogatja a gyökérrendszer 
növekedését, ezáltal növeli talaj termékenységét. 
A kiterjedt gyökérrendszer növeli a növény 
szárazságtűrését. 

Jelentős mértékben csökkenti a tápanyagok 
talajból való kimosódásának mértékét (N, P, K, 
Ca, Mg és ásványi nyomelemek). 

Javítja a talaj szerkezetét, optimalizálja annak 
pH-értékét, valamint növeli szorpciós kapacitását 
és pufferképességét. 

Növeli a talaj humusztartalmának arányát, szerves szénnel tölti fel a talajt. 
 

 

Tapasztalatok egy telekházi, szlovákiai 

eperfarmról 

Az eper magas piaci értéke miatt jövedelmező növény, a termelés azonban 
intenzív gondozást igényel a termést befolyásoló számos tényező miatt, mint 
például a talaj termékenysége, a rovarok, a betegségek és a kiszámíthatatlan 
időjárási viszonyok, például hosszan tartó aszály vagy hosszabb hideg időszakok. 

Az AGROMIX s.r.o. egy speciális növénytermesztő gazdaság a kelet-szlovákiai 
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Telekházán, amely úgy döntött, hogy különféle 
talajstimulátorok tesztelésére összpontosít a talaj 
minőségének jelenlegi és jövőbeli állapotára vonat-
kozó számos számítás és előrejelzés alapján. Az 
NPPC-VUA Michalovce kutatási irodával együtt-
működve úgy döntöttek, hogy a HUMAC® Agro 
használata mellett egy ellenőrzött tesztet végeznek. 
Speciális növénytermesztőként az AGROMIX s.r.o. 
egyik legfontosabb kihívása a talaj magas szerves-
anyag tartalmának fenntartása.  

2018 tavaszán egy ellenőrzött kísérlet indult, mely 
során HUMAC® Agro készítménnyel, ill. anélkül 
folytatott epertermesztés eredményeit vetették össze. A korábban árpa, 
napraforgó és szójabab termesztésére használt 2,5 hektáros területre ALEGRO, 
RUMBA, SONATA és SYMPHONY fajtájú epreket telepítettek. Az utolsó két sor 
földieper képezte a kontrolcsoportot. 

A vizsgálat az alábbi kiindulási pontokra épült: 
- Mind a négy eperfajtát Frigo ültetési módszerrel telepítették. 
- A kiültetés előtt valamennyi palántát gél állagú stimulátorral kezelték.  
- A tápanyagokat NPKS 8:10:10:7 műtrágyával pótolták 500 kg/ha adagolással. 
- A HUMAC® Agro készítményt szintén 500 kg/ha adagolással alkalmazták. 
- A kiültetés előtt mélyszántást alkalmaztak. 
- A műtrágyát és a HUMAC® Agro készítményt egy hónappal a kiültetés 
előtt dolgozták bele a talaj felső 10 cm-es rétegébe. 
- Az ültetvényt gyommentesen tartották. 

 
Tesztelési időszak 
A 2018 tavaszán elhúzódó hideg időjárás 4 héttel késleltette az ültetés időpontját. 
Ez a tényező megakadályozta, hogy az ültetett fajták bármelyike termést hozzon 
abban az évben. Az ültetvényt aktív állapotban tartották, és azt a két sort, 
amelyeken nem alkalmaztak HUMAC® Agro oldatos kezelést, az ALEGRO fajtával 
ültették be. A huminsav alkalmazása észrevehető különbséget eredményezett, 
különösen a következő területeken: 

• A palánták jobb elfogadása; kevésbé volt szükség a sikertelen termények 
szilárdítására   

• Az egyes termények jobb átteleltetése a kritikus első évben 
• A tavaszi vegetáció sokkal élénkebb és jobb állapotú lett  
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• Nagyobb terménymennyiség és megnövekedett gyümölcstermés 
 
Kísérleti eredmények 
A HUMAC Agro-val kezelt és a kezeletlen sorok között már 2018-ban észrevehető 
különbség volt megfigyelhető. A talaj szerkezetének javulása már akkor is 
érezhető volt, ha csak végigsétáltunk a földön; a talaj sötétebb színű és puhább 
tapintású volt. Később újabb észrevehető változás következett be a növény 
leveleinek színében. Egy helyi riporter vette észre ezt a különbséget a régió 
eperfarmjain tett látogatása során, és megállapította, hogy az AGROMIX 
eperültetvényen észrevehetően élénkebb a zöld növényzet más gazdaságokhoz 
képest. Az élénkebb zöld szín a klorofill magasabb koncentrációjának az 
eredménye, amely a fokozottabb fotoszintézisből adódik, és magasabb minőségű 
hozamot biztosít. 

Az ALEGRO fajtánál a HUMAC® Agro készítménnyel kezelt epertövek hozama az 
első évben a kontrolcso-porthoz képest 59%-kal nagyobb volt. A biomassza 
termelődése olyan nagymértékű volt, hogy a sorok közötti standard 85 cm-es 
sorközöket a jövőbeni termesztés során valószínűleg növelni kell, vagy 
csökkenteni kell a trágyázószerek adagolását.  

 

 

 

 

 

 

Hozam 
A HUMAC® Agro oldattal kezelt ALEGRO fajta akár 30%-os terméshozam-
növekedést is mutatott a kontroll csoporthoz képest. Ezenkívül meg kell jegyezni, 
hogy az elvetett négy fajtából az ALEGRO fajta mutatta a legnagyobb hozamot. A 
biomassza-termelés olyan nagy volt, hogy a sorok közötti standard 85 cm-es a 
jövőbeli termelés esetén ki kell bővíteni, vagy csökkenteni kell a műtrágya-
felhasználást. 
 

Fajta Humac Agro 
nélkül 

HUMAC 
Agro-val 

Különbség 
%-ban 

Alegro 10,4 t/ha 16,5 t/ha +59% 
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Gyülölcs 
HUMAC Agro készítménnyel dúsított talaj-
ban (bal), illetve anélkül (jobb) termesztett 
ALEGRO fajtájú eprek összehasonlítása. A 
szárazanyag-tartalom refraktométeres vizs-
gálata a készítménnyel dúsított talajban 
termesztett növényeknél 12%-kal nagyobb 
szervesanyag-tartalmat mutatott. 

 

Gyökérzet 

Szemmel látható a különbség a 
kontrolnövények (bal) és a HUMAC Agro 
készítménnyel kezelt növények (jobb) 
gyökérzete között. 

 

 
Levélzet 

Szembetűnő az epertövek levélzetének 
erőteljes zöld színe. A zöldebb szín termé-szetesen több klorofilt és hatékonyabb 
fotoszintézist, azaz nagyobb és jobb minőségű terméshozamot is jelent. 

 
Kémiai elemzés 

A vizsgálat azt is kimutatta, hogy a huminsavak képesek megkötni a nehézfé-
meket, peszticideket és egyéb toxinokat, illetve képesek megakadályozni, hogy a 
méreganyagok a terményekbe jussanak. Ezáltal hatékonyan megelőzik a mérgező 
fémek élelmiszerünkben való megjelenését. 
 

Paraméter Eljárás Eredmények 
KONTROL 

Eredmények 
HUMACAgro 

ME Különbség 

Higany SOP 19 0,002766 0,002537 mg / kg -8,3% 

Kadmium SOP 19 0,009500 0,007200 mg / kg -24,2% 

Ólom SOP 19 0,071400 0,030700 mg / kg -57% 

Arzén SOP 19 0,016200 0,012100 mg / kg -25,3% 

Humac Agro nélkül Humac Agro-val 

Humac Agro nélkül Humac Agro-val 
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A HUMAC Agro csökkenti a bemenő pénzügyi és anyagi forrásszükségletet, ugyan-
akkor hozzájárul a kimenetek minőségének javításához (talajtermékenység 
növelése, mezőgazdasági termelés hosszú távú fenntarthatósága) a földieper és 
egyéb meghatározott termények termesztése során. 

Növények 

A virágrügyek és levelek mérete és mennyisége a bal oldali kontroll csoport, 
valamint a jobb oldali, HUMAC® Agro-val kezelt tesztcsoport esetén. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bemenetek ↓ 
- 30-50%-kal kevesebb trágya (ásványi, 
szerves, ásványi-szerves) 

- 20%-kal kevesebb gombaölőszer 

- Kevesebb munka és törődés  

Kimenetek ↑ 

- 10-60%-kal nagyobb terméshozam 
- Javuló talajminőség 

- Jobb minőségű, egészségesebb  
termények 

 

A tanulmány az NPPC-VÚA Michalovce és az AGROMIX, s.r.o. Sedliská közös 
erőfeszítése révén valósult meg. 
 

  

Humac Agro nélkül Humac Agro-val 
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AJÁNLOTT ADAGOLÁS 
 

A HUMAC Agro termékben található huminsavaknak egy bizonyos időre van 
szükségük ahhoz, hogy a növények hatékony táplálását biztosító huminsav-
komplexeket hozzanak létre.  Ezért a terméket célszerű az ősztől kora 
tavaszig tartó időszakban alkalmazni. A termék normál adagolása az talaj 
besorolásától függően 350 – 500 kg/ha. 
 

Konkrét növényfajtákra vonatkozó adagolás 

Földieper 350 – 500 kg/ha 

Egyéb gyümölcsös 350 – 500 kg/ha 

Gabona, repce, kukorica 200 – 500 kg/ha 

Zöldség (leveles, fejes, termésükért 
termesztett), hüvelyesek 

350 – 500 kg/ha 

Burgonya és gyökérzöldség 300 – 400 kg/ha 

Fűszer- és gyógynövények 250 – 300 kg/ha 

Dísznövények, díszbokrok 2 – 3 kg / 100 m2 

RENDELÉS 

Ha érdekli Önt a HUMAC Agro termék, és 
kérdései vannak vagy rendelni szeretne, 
keresse fel webshopunkat:  
www.humac.farm. 

A termék 5kg, 10kg és 25kg-os kiszerelésben kapható. 
 

Ökológiai termelésben engedélyezett készítmény – UKSUP (Központi 
Mezőgazdasági Ellenőrző és Minősítő Intézet), környezetvédelmi és 
ökogazdálkodási főosztály 
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Hatékony megoldás – Az egészséghez 

vezető út 
 

Szlovákiában és Lengyelországban a különböző eperfajtákon végzett ellenőrzött 
vizsgálatok tapasztalatai azt mutatják, hogy a HUMAC® Agro ideális eszköz a 
talaj regenerálódására és a fenntartható mezőgazdasági termelésre mind kör-
nyezeti, mind gazdasági szempontból. Az éghajlatváltozással, a csapadékmintázat 
térbeli és időbeli változásaival, a termékeny talaj fokozatos elvesztésével, a növek-
vő termelési költségekkel és a különféle egyéb gazdasági, környezeti, társadalmi 
és jogi szempontokkal kapcsolatos jelenlegi előrejelzések szerint az eperter-
mesztés számos kihívással néz szembe, akárcsak sok más termény. A jelenlegi 
helyzet miatt szükség van egy hatékony megoldásra. Míg a huminsavak mező-
gazdaságra gyakorolt hatásainak kutatása viszonylag gyerekcipőben jár, a 
HUMAC® Agro kiváló minőségű huminsav készítményének vizsgálati eredményei 
ígéretesnek mutatkoznak az eper, valamint más növények stabil és fenntartható 
mezőgazdasági termelési feltételeinek helyreállítását illetően. 

 

 

A HUMAC® Agro alkalmazása négy évig hatékony és számos előnnyel jár az eper 
és más gyümölcs termesztése szempontjából: 

• Elősegíti a műtrágyák hatékonyabb felhasználását  

• A szükséges műtrágyák mennyiségét akár 50%-kal is csökkentve, miközben 
magasabb terméshozamot eredményez  

• A megnövekedett talajtermékenység és a tápanyagok kelátképzése a 
növények számára kiváló minőségű termény eléréséhez vezet, miközben az 
egészséges termékeny talaj megmarad  

• Az időjárás-ingadozásokkal szembeni nagyobb ellenállóképesség  

• A gombás megbetegedésekkel szembeni nagyobb ellenállóképesség, így 
kevesebb fungicid kezelésre van szükség  

• A termények fejlettebb gyökérhálózattal rendelkeznek 

• Az intenzívebb fotoszintézis eredményeként a magasabb klorofill-
koncentrációk magasabb hozamot és nagyobb termésmennyiséget 
eredményeznek 

• Csökkentett toxin tartalom a növényekben, egészségesebb és 
biztonságosabb termést eredményezve 
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Az eper és más speciális növények termesztésének vonatkozásában a HUMAC 
Agro csökkenti a pénzügyi és anyagi ráfordításokat, valamint javítja a termelés 
minőségét és mennyiségét (talaj termékenysége, hozam, hosszú távon 
fenntartható mezőgazdasági termelés). 

 

Az AGROMIX munkatársával, Vagasky úrral készült interjút itt tekintheti meg: 
http://video.humac.sk 

HUMAC® Agro  

Gyakran Ismételt Kérdések 
 
Mit tartalmaz a HUMAC Agro? 

Magas koncentrációban tartalmaz huminsavakat természetes formában - a humuszban 
megtalálható bioaktív anyagot, amely pozitív hatással van a növények tápanyagfelvételére és 
növekedésére. Több mint 90 makro-, mikro- és nyomelemet tartalmaz, amelyekre a növényeknek 
szükségük van 
 

Miért ajánlott a HUMAC Agro használata? 

A természetes műtrágyák (istállótrágya és egyéb szerves trágyák) alternatívája. Megszabadítja a 
talajt a felhalmozódott méreganyagoktól, amelyek gyakran átkerülnek a növényekbe, az állati és az 
emberi szervezetbe, és számos mai betegség forrását jelentik. A huminsavak nagy kapacitással 
képesek megkötni a toxinok többségét molekuláris szinten (nehézfémek, dioxinok, PCB, 
peszticidmaradványok és sok más toxin). Megteremti az egészséges termesztés feltételeit, és 
alkalmazható az ökológiai gazdálkodásban a szennyezett talaj méregtelenítésére. A termék javítja a 
talaj szerkezetét, amelyet a szintetikus műtrágyák gyakran károsítanak, és képes felszabadítani a 
növények számára rendelkezésre álló fel nem használt ásványi anyagokat. Talajpufferként működik, 
mivel megköti a hozzáadott ásványi anyagokat (melyek a talajon alkalmazott műtrágyákból 
származnak, megakadályozza azok talajból történő kimosását, biztosítja, hogy a növények hatékony 
módon magukba szívják őket). 
 

Milyen hatással van a HUMAC Agro a talajra? 

Feljavítja az összes talajtípust, beleértve az agyagos és porhanyós talajt is. Visszaállítja a talajban a 
semleges pH-értéket - pH 7. Kialakítja a talaj levegőztetését szolgáló kapilláris csatornákat (a 
talajban lévő szerkezeti egységet), és ezáltal javítja a talajba történő vízbevitel feltételeit és növeli a 
talaj víztartalmát. Aktiválja az ásványi anyagok és nyomelemek ioncseréjét, amely fontos a 
növények gyökérzete számára. 
 

Mi teszi egyedivé a HUMAC Agro terméket? 

100%-ban természetes anyag, amely magas koncentrációban aktivált természetes huminsavakat 
tartalmaz, amelyek fokozzák a talajok bioaktivitását. Jelentős hatással van a gyökérzet 
növekedésére (akár 50%-kal nagyobb lehet), a növény hajtására (a növény felszíni része felett), és 
biztosítja az egészségesebb termés nagyobb hozamát. 



Magas huminsavtartalmú, természetes talajtermőképesség-javító 

Stimulál, méregtelenít, revitalizál, regenerál és hidratál 

HUMAC termékek – Út az egészség felé. 
www.humac.farm – info@humac.farm – 06-30/185-3285 

 

 

 

Miért fontos HUMAC Agro-t adagolni a talajba?  

Mivel a jelenlegi mezőgazdasági és kertészeti módszerek nem teszik lehetővé az elhalt növényi 
részek talajba történő humifikációját. Azáltal, hogy a terméket a talajba adagoljuk, olyan anyagot 
juttatunk a talajba - huminsavakat -, amelyek a humifikációs folyamat természetes termékei. Ezzel 
egyidejűleg olyan anyagokat adunk a talajhoz, amelyek támogatják a talajbaktériumok és 
mikroorganizmusok szaporodását és javítják a talaj szerkezetét. Az oldat bizonyítottan hozzájárul a 
kemény, elhalt és terméketlen talaj felélesztéséhez, az adagolt mennyiség függvényében. A szerves 
anyag létrehozása érdekében ajánlott a termék 1%-át a komposzthoz adni.   
 

A HUMAC Agro egy műtrágya? 

Az oldat a gyártási folyamat során aktivált természetes forrásokból előállított bioaktív anyag. Kis 
mennyiségben tartalmaz N-t, P-t, K-t és szerves aminosavakat. Hatékony ioncserélőként azonban 
képes a növények számára felszabadítani a fel nem használt tápanyagokat, így tulajdonképpen 
műtrágyaként működik. Egy 4-5 éves periódus alatt elegendő az ásványi és szerves műtrágyák 
eredeti adagjának csak 50%-át a talajhoz adni, mivel ez a termék képes a tápanyagokat megtartani a 
talajban, és megakadályozza azok kimosódását vagy elpárolgását, különösen a nitrogénét. Nagy 
mértékben javítja a talajon alkalmazott műtrágyák hatékonyságát. Alkalmazása nem évszakfüggő, 
mint a műtrágyák esetében, könnyen használható és azonnal hat, fokozza a talaj termékenységét. 
Az oldat egész évben alkalmazható, még télen is, a hóra adagolva! 
 

Kombinálható a HUMAC Agro műtrágyákkal? 

Igen, kiváló kiegészítője minden típusú műtrágyának. Fokozza a műtrágyák hosszú távú 
hatékonyságát és csökkenti a műtrágyázás költségeit (lehetővé teszi a műtrágya bevitelének akár 
50% -os csökkentését). Ezenkívül az oldat alkalmazása soha nem vezet a túltrágyázás 
eredményeként jelentkező termény-károsodáshoz. Felveszi a felesleges műtrágyát, és akkor 
szabadítja fel, amikor a növények igénylik. 
 

A HUMAC Agro biztonságos a környezet számára? 

Teljesen! A HUMAC Agro 100% -ban természetes. Nem tartalmaz kötőanyagot vagy töltőanyagot. 
Érlelt bioaktív anyag; az alkalmazás során, az aktiválási folyamat révén, a hatásai a jelenlegi 
környezet által is érzékelhetőkké válnak. A huminsavak kis mennyiségben mindenhol ott vannak, a 
talaj humuszrétegében, a természetben lévő szerves anyagok bomlásának humifikációs 
folyamatában. Nélkülük még a fű sem nő. Csak körülbelül az elmúlt mintegy 30 évben 
tudatosítottuk a jelenlétüket. A huminsavak az élet és a természet fontos építőkövei, 
nélkülözhetetlenek az élelmiszertermelés, az állatok és az emberek számára. Természet adta 
áldásos termék. 
 

Alkalmazható-e a HUMAC Agro konténerekben tárolt növények esetén? 

Igen, a szobanövényeknek és a cserépben nevelkedő növényeknek gyakrabban van szükségük a 
HUMAC Agro-ra. A virágcserepekben élő növények hajlamosak gyorsan kimerülni. Ezek a növények 
nem rendelkeznek az esőből és a bomlástermékekből származó aktív mikroorganizmusokban és 
ásványi anyagokban gazdag talajjal. A termék gyakoribb alkalmazását javasoljuk kis mennyiségű 
folyékony műtrágyával együtt.   


