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Több mint 16 éve a 
piacon 

Temékfejlesztés, kutatás
Gyártás /raktározás
Értékesítés 
Logisztika

22 termék kiváló ár érték és hatékonyság 
mellett

Egyedülálló módon: egy kézben:

huminisz.hu
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Biostimulátorok olyan természetes vagy 
szintetikus anyagok, mag felületére, a 
növényzetre vagy a talajba kijuttatva olyan 
változásokat okoznak a növények anyagcsere 
folyamataiban és strukturális fejlődésében, 
melyek hatására fokozódik a 
stresszhatásokkal szembeni tolerancia, 

Hatással vannak a növekedésre, a termés 
minőségére és mennyiségére.

Használatuknak köszönhetően csökkenthető a 
kijuttatott műtrágya mennyisége.

Biostimulátorok

huminisz.hu
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Irányító

Aktiváló

Szabályzó

Támogató

Biostimulátorok 4 fő csoportja 
hatóanyag és hatásmehanizmus szerint

huminisz.hu
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IRÁNYÍTÓ  

A NÖVÉNY AZT TESZI AMIRE 

UTASÍTJÁK!

STOP-TRESSZ alkalmazás
enyhe fitotoxicitás
hajnali fagy csípés
kevés kárral járó jégverés

Tápanyaghiányos/vízhiányos legyengült rossz 
kondíciójú növények esetében kockázatos a használat

Főként növényi hormon tartalmú 
készítmények (Alagkivonatok)

huminisz.hu
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Aktiváló

A növényi szervezetben nem vagy csak alig fordulnak 
elő de bejutva erős biológiai hatást fejtenek ki

Nem nélkülözhetetlenek de velük könnyebben megy 
minden (ANYAGCSERE FOKOZÁS)

NEM VESZI ÁT AZ IRÁNYATÁST de 
módosít egyes folyamatokon

Hasznos ultra mikroelemek Si, Se,Co, V, 
HUMIN-, FULVO savak

huminisz.hu
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SZABÁLYOZÓ

Segítik OPTIMLIZÁLNI A BIOKÉMIAI 

folyamatokat

Normális mederben tartják a növény anyagcsere 
folyamatait (STRESSZ CSÖKKENTÉS)

Hatásuk nem mindig látványos, viszont megjelenik a 
termőképességben, végeredményben

Minél stresszesebb a környezet annál jobban 
megmutatkozik a hatás

FULVO savak, Aminosavak 

huminisz.hu
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TÁMOGATÓ

Készen kapott nyersanyagok  AMINOSAVAK, 

vitaminok, coenzimek

Jelentős idő és energia megtakarítás a növénynek 

Gyorsulnak a környezeti hatásoktaóra adott válaszok

Kíméletesebb átjutás az egyes intenzív fenológiai
fázisban

Mikrobiológiai készítmények, 

aminosavak szervezet azonos növényi 
kivonatok

huminisz.hu
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Aktiváló

Szabályzó

Támogató

Humin-,Fulvo- és Aminosavas 
készítmények komplex hatás

huminisz.hu
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Termékeink

Foszfit mentes!!

huminisz.hu
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Termékeink

huminisz.hu
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huminisz.hu

Mik a HUMUSZ anyagok, HUMINSAVAK? 

Föld alá került, főleg gombák és baktériumok által anareob
körülmények között lebontott növényi eredetű szerves 
anyagok

Humusz anyagok a tőzegfázisban keletkeznek 
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Mik a Huminsavak?

HUMIFIKÁCIÓ menete 
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HUMUSZ anyagok

Nem valódi humusz 
anyagok

Fehérjék, aminosavak

Szénhidrátok

Szerves savak

Lignin, zsírok, viaszok

Valódi humusz 
anyagok

Fulvosavak

Barna 
Huminsavak

Humin
anyagok
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Oldási folyamat eredménye

Fulvosav oldatban (sárga, 
barnássárga szín)

Huminsavak csapadékként

1. Himatomelánsav

2. Barna huminsav

3. Szürke huminsav



16

huminisz.hu

HUMINISZ TECHNOLÓGIA HATÁSA KEZELT/KEZELETLEN KONTROLLHOZ KÉPEST A 
NÖVÉNYI PARAMÉTEREKRE

ÜZEMI/KISPARCELLÁS KÍSÉRLETEK 2016-2021

+113%

+109%

+104%

+103%

+121%

Gyökértömeg

Terméstömeg

Szárátmérő

Magasság

Zöldtömeg
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HUMINISZ TECHNOLÓGIA HATÁSA KEZELT/KEZELETLEN KONTROLLHOZ KÉPEST A 
TERMÉSMENNYISÉGRE

ÜZEMI/KISPARCELLÁS KÍSÉRLETEK 2011-2022

8,79% 8,60%
7,79%

12,42%
11,81%

9,90%

Ősz káposztarepce Őszi búza Kukorica Napraforgó Szójabab Cukorrépa

+9,9%
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Palántanevelés

huminisz.hu

HUMINISZ Technológia 

1. 1-2 lomblevél                 Kondisol  300 ml/10 l + Solvitis Zn 50 ml/10 l
2. Nevelés alatt Kondisol 300 ml/10 l + Solvitis Zn 50 ml/10 l +Solvitis 4-4-11 50 ml/10 l
3. Kiültetés előtt Kondisol 300 ml/10 l + Solvitis Zn 50 ml/10 l +Solvitis 3-20-3 50 ml/10 l
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Dohány TECHNOLÓGIAI KÍSÉRLET 

Ófehértó - 2018. 08. 01. 

Kezeletlen 
kontroll

Huminisz
technológia

huminisz.hu
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ASZÁLY KEZELÉSENapkor-2022. 08. 11.

Huminisz technológia: komplex 3 kezeléses technológia

huminisz.hu
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HUMINISZ Technológia 

Burley dohány TECHNOLÓGIAI KÍSÉRLET 

Napkor - 2022. 08. 11. 

1. 8-10 leveles áll. Júl. közepe Kondisol B+S 4 l/ha+ Solvitis Magneto 1 l/ha+ Solvitis Zn 1 l/ha
2. bimbózás, virágzás júl. vége Kondiosl B+S 4 l/ha + Solvitis CaN 1 l/ha +Solvitis 4-4-11 1 l/ha
3. kacsgátlás után Aug. eleje Kondisol B+S 4 l/ha + Solvitis 4-4-11 2 l/ha
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Eredmények

Az alsó levelek kényszerérése, korai felsárgulása és száradásnak indulása, láthatóan 
később kezdődött meg 
A tetejezési és kacsgátlási munkálatokat követően az anya és a hegylevelek ugrásszerű 
fejlődést mutattak
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AÖP program 2023



KÖSZÖNJÜK
FIGYELMÜKET!

huminisz.hu
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