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Huminsavat a talaj nak!
Világszabadalommá válhat

egy magyar készítmény,

a ProHumin amit „folyékony humuszként” emlegetnek…

Éle tet lehel a kizsi ge relt tala jokba és szél sõ sé ges
körül mé nyek között is sta bi lan, nagyobb nye re sé ges -
ség mel lett tudunk ter melni. Hasz ná lata új táv la to kat
nyit meg a mai növény ter mesz tés szá mára – mondta
el Rezsek Attila, a ProHumin tech no ló giát for gal mazó
Prolansys Kft. egyik tulaj do nosa. 

Kezd jük talán a leg ké zen fek võbb kér dés sel, 
mi is pon to san a ProHumin?
Ki ne ismerné a humuszt. A humusz a föl dön elõ for -
duló leg gya ko ribb szén for rás. Minél maga sabb hu -
musz tar talmú tala jon gaz dál ko dunk annál ered mé -
nye seb ben és olcsób ban tudunk ter melni. A humusz
leg ér té ke sebb ele mei a huminsavak. A huminsavak
meg ál lít ják a talaj sa va nyo dást hely re ál lítva tala ja ink
pH-ját. 70 féle ásvá nyi anya got tar tal maz nak, táp -
anya got jelentve a növé nyek nek. Meg fe lelõ jelen létük 
nagy mér ték ben fel gyor sítja a szár ma rad vá nyok bom -
lá sát. Eze ket azért emlí tet tem meg, mert a ProHumin
huminsav kon cent rá tum. Huminsav tar talma a vilá -
gon elõ for duló leg gaz da gabb humusz le ra kó dá sok ból
szár ma zik melyek nek rend kí vül magas a huminsav
tar talma. Ezál tal „folyé kony humusz”-ként talajba
oltva tud juk tala ja ink ter mõ ké pes ségét nagy mér ték -
ben javí tani.

Miért kike rül he tet len a ProHumin tech no ló gia
hasz ná lata és beil lesz tése a ter mesz tés tech no -
ló gi ába?
Óri ási gon do kat jelen te nek a túl zott vegy szer hasz ná -
lat ból fakadó talaj tani prob lé mák. A szer ves anya gok
ala csony vissza pót lása miatti károk, a tala jok elsa va -
nyo dása, romló táp anyag-szol gál tató képes sé gük
szinte min den hol meg je len tek, ahol a növény ter -
mesz tés az inten zív irányt kép vi seli. Az állat te nyész -
tés kép te len biz to sí tani a kellõ mennyi ségû és minõ -
ségû szer ves trá gyát, pedig a szer ves anya gok vissza -
pót lá sá nak arány ban kel lene áll nia az inten zív ter -
mesz tés által kizsi ge relt tala jok kal. Nagy tömegû
szer ves anyag-vissza pót lásra lenne szük sé günk ah -
hoz, hogy a tala ja in kat, leg fon to sabb ter melõ esz kö -
zün ket tel je sen tönkre ne tegyük. Ellenkezõ esetben a 
termõföldjeink elveszítik ter mõ ké pes sé gü ket! A
ProHumin tech no ló gi á val huminsavval tölt jük a talajt. 
Meg ál lít juk a talaj sa va nyo dást, drasz ti ku san tud juk
javí tani a mûtrá gyák ható anyag fel tá ró dá sát, elõ se -
gít jük a talaj táp anya ga i nak oldó dá sát, meg aka dá -
lyoz zuk kimo só dá su kat. Az ered mény olcsóbb ter -

mesz tés, egész sé ge sebb növény, stabilabb gaz dál ko -
dás.

Mikor és hogyan kell hasz nálni a készít ményt? 
A talaj huminsavas keze lé sét oksze rûen érde mes
végezni. Veté sek elõtt és beta ka rí tá sok után. Az õszi
veté sek elõtt állunk, vetés elõtti talaj mun kák egyi ké -
nél vagy vetés sel egy menet ben is talajba tud juk jut -
tatni. A mût rá gyá zás mel lett kihagy ha tat lan, mert a
nit ro gén mû trá gyák nak leg fel jebb 50-60%-a, az
össze tett mûtrá gyák nak csak 20-30%-a hasz no sul.
Ezek hatal mas vesz te sé gek a mai ter me lési költ sé gek
mel lett, ProHuminnal több szö rö sére javít juk a hasz -
no su lást. A nap ra for gó- és kuko ri ca-be ta ka rí tás után
hek tá ron ként több tíz tonna szár- és gyö kér ma rad -
vány érté kes szer ves anyag ként hasz no sul, ha ked ve -
zõek a talaj fel té te lek. ProHuminos talaj ol tás sal ide á lis 
pH-t terem tünk, fel sza po rít juk a cel lu lóz bontó mik ro -
szer ve ze te ket, és lénye ge sen gyor sabb lesz a bom lás. 
Az ered mény vissza pó tolt táp anyagok, keve sebb
mûtrá gya-igény, kisebb növényvédelmi költség,
nagyobb nye re ség.

Hogyan kap hat nak a gaz dák a tech no ló gi á val
kap cso lat ban meg fe lelõ tájé koz ta tást és
mennyire egy szerû a beil lesz tése a ter mesz tés -
tech no ló gi ába?
Orszá gos tanács adói háló zat tal ren del ke zünk. Szak -
ta nács adó ink sze mé lye sen tart ják a gaz dák kal a kap -
cso la tot. A ProHumin beil lesz tése könnyû. Szán tó földi 
per me te zõ vel víz zel keverve a leg egy sze rûbb kijut -
tatni, ezt köve tõen be kell dol gozni a talajba. Lehe tõ -
ség van talaj mun ká val egy menet ben tör ténõ ki jut ta -
tásra.

Mi a véle mé nye a tech no ló gia hosszú távú
elter je dé sé vel kap cso lat ban?
A világ ban egyre job ban elõ ke rülõ „más kép pen kell
gaz dál kodni” szem lé let elõ re tö ré sé vel a tech no ló gia is 
egyre job ban elõ térbe kerül. A leg na gyobb refe ren cia
min dig az elé ge dett gazda, szá muk pedig folya ma to -
san bõvül. A ProHumin ese té ben büsz kén mond ha -
tom, hogy a világ szám ta lan pont ján kísér le te ket
végez tek vele, és az ered mé nyek alap ján elmond ha -
tom, hogy a modern ter mesz tés tech no ló gia kike rül -
he tet len eleme.
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