1

Katalog hnojiv

VĚDA
PRO
VÝNOS

HumPhos s.r.o.
Firma HumPhos s.r.o. je ryze československá
společnost bez zahraničního kapitálu. Našim
cílem je poskytnout Vám jako pěstiteli co
možná nejefektivnější řešení v oblasti výživy
rostlin a využít v maximální možné míře
zdroje, které jsou k dispozici v našem českém
a slovenském regionu.

Všechny produkty, které Vám nabízíme, vycházejí z dlouholetého
výzkumu a byly prověřeny praxí. Věnujeme se poskytování
plného rozsahu služeb a konzultacím s našimi zákazníky,
se kterými sdílíme naše zkušenosti v optimalizaci výživy rostlin.
Cílem je dosáhnout ekonomický efekt ve formě vyšších výnosů
také pomocí využívání našich speciálních produktů.
Firma HumPhos s.r.o. nabízí širokou škálu jak granulovaných
hnojiv, tak tekutých listových hnojiv a zároveň se věnuje
poskytování agrotechnických služeb. Na českém trhu zastupuje
firma HumPhos s.r.o. jako výhradní distributor slovenského
výrobce kvalitních listových hnojiv a technologických přípravků,
firmu Nutricon s.r.o. Tato firma byla založena v roce 2011 a své
produkty vyvíjí ve spolupráci s předními slovenskými odborníky
ve svém moderním výrobním závodě v Horních Salibách.
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Mikrogranulovaná hnojiva
Mikrogranule velikosti 0,55 -1,25 mm jsou určené k hnojení pod patu
v dávce 15 - 30 kg/ha při setí polních kultur. Využití hnojiv řady MICRAMINE®
je předpokladem efektivního, ekonomicky výhodného pěstování a hlavně
předpokladem ekologické výživy u velkoplošně pěstovaných plodin. Všechny
produkty řady MICRAMINE® jsou vyráběny vysoce kvalitní technologií, která
zaručuje uniformitu jednotlivých mikro-granulí a nulovou prašnost produktu.
Kvalita vyrobených granulí je důležitá pro správné fungování aplikátoru, kdy
vzhledem k absenci prachových částic nedochází k ucpávání dávkovače a je
zaručeno rovnoměrné dávkování.
Použití produktů MICRAMINE® vede k urychlení počátečního růstu rostliny
a tvorbě silného kořenového systému, který je základním předpokladem pro
silný a vyrovnaný porost.

MICRAMINE® 38
(hnojivo ES B.2.1.)

Obsah živin:
8% N, 30% P2O5, 24% SO3, 3% Zn
MICRAMINE® 38 je hnojivo ve formě mikrogranulátu se zvýšeným obsahem zinku, určené k aplikaci
do půdy. Zlepšuje fyzikální, chemické a biologické vlastnosti půd a vytváří lepší předpoklady pro
monokulturní pěstování plodin. Mikroprvek jako zinek (Zn), obsažený v tomto hnojivu, podporuje růst
a vývoj kořínků a kořenových vlásků, a tím zvyšuje absorpci živin v kritických počátečních obdobích.

MICRAMINE® 50
(hnojivo ES B.2.1.)

Obsah živin:
10% N, 40% P2O5, 2% Zn
MICRAMINE® 50 je hnojivo s vysokým obsahem snadno přístupného vodorozpustného fosforu, které
umožňuje významně podpořit rozvoj podzemních a nadzemních částí rostlin v časných stádiích vegetace a následně v období dalších 4 - 5 měsíců, díky postupnému a vyrovnanému uvolňování živin.
Rovněž umožňuje racionalizovat hnojení, snížit standardní dávky živin na hektar, zabránit retrogradaci
fosforu a minimalizovat únik dusíku do prostředí.
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Listová hnojiva
Tekutá listová hnojiva - NOVAMINE® jsou určeny na foliární - listovou aplikaci
prostřednictvím postřikové směsi. Využití hnojiv řady NOVAMINE® má zvláštní
význam při exaktní výživě rostlin mikroprvky a při optimalizaci fyziologických
procesů, při zvýšení úrody a zvýšení kvality zemědělských produktů. Základní
složkou každého produktu řady novamine je speciální směs obsahující volné
biogenní aminokyseliny a rostlinné hormony.

ELIMINACE PROBLÉMŮ ZPŮSOBENÝCH NEDOSTATEČNÝM PŘÍJMEM ŽIVIN
ROSTLINAMI A START VEGETATIVNÍHO MOTORU

novamine® prostart

HNOJIVO

novamine
PROSTART
®

10 L

Obsah živin:
N 9%, P2O5 6,5%, K 2O 7,5%, Mn 0,3%, Cu 0,18%
novamine® prostart je hnojivo NPK s obsahem manganu, mědi a volných biogenních aminokyselin pro zvýšení dynamiky příjmu a využitelnosti živin rostlinami z půdy. Aminokyseliny jako alanin, leucin, glutamin a arginin spolu s mikroprvky v tomto produktu zajišťují dobré zakořenění, odnožování a zvyšují účinnost
energetických procesů v rostlinách, zejména v počátečních stádiích. Výrobek je
rovněž doporučován i v období intenzivního vývoje a kvetení jednotlivých plodin.

ZARUČENĚ VYSOKÝ VÝNOS A VYNIKAJÍCÍ KVALITA

novamine® universal
HNOJIVO

novamine
UNIVERSAL
®

10 L

Obsah živin:
8,1% N, 2,8% S, 1,6% B, 2,5% Fe, 0,81% Zn, 0,82% Cu, 0,82% Mn, 0,06% Mo
novamine® universal je komplexní suspenzní hnojivo se zvýšeným obsahem mikroprvků, což tento přípravek staví do pozice technologicky vyspělého přípravku
s mimořádně vysokým účinkem. Využití tohoto přípravku na foliární hnojení má
zvláštní význam pro optimalizaci fyziologických procesů, zvýšení úrody a zvýšení
kvality zemědělských produktů. Novamine® universal je výsledkem rozsáhlého
výzkumu a vývoje a množství ověřování v laboratorních a polních podmínkách.
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PRÉMIOVÉ VÝSLEDKY DÍKY ROZŠÍŘENÉMU ÚČINKU

novamine® premio
HNOJIVO

novamine
PREMIO

®

10 L

Obsah živin:
N 6,2%, B 5,5%, Mn 3,2%, S 1,9%, Mo 0,2%
novamine® premio je listové hnojivo s extrémně vysokým obsahem klíčových
živin sehrávajících roli při vnitřních energetických procesech jednotlivých plodin.
Vysoký obsah dusíku, síry, boru, manganu a molybdenu působí synergicky při
příjmu a transportu ostatních živin rostlinami. Rozšířený účinek tohoto hnojiva
má zvláštní význam při pěstování řepky, slunečnice, cukrové řepy a brambor. Mikroprvky, obsažené v tomto hnojivu, jsou vázány ve formě speciálního přírodního
komplexu.

ESENCE KVETENÍ

novamine® BMo
HNOJIVO

novamine
BMo

®

10 L

Obsah živin:
N 4,2%, B 9%, Mo 0,2%
novamine® BMo je hnojivo ve formě tekutého roztoku s vysokým obsahem bóru,
které se aplikuje postřikem na listy rostlin v počátečních stádiích růstu. Jeho
specifické složení díky přítomnému molybdenu zajišťuje okamžitý příjem živin,
vývin generativních částí rostlin a lepší tvorbu pylu. Molybden je nezbytnou složkou jednotlivých enzymů zajišťujících látkovou přeměnu dusíku, jejich nedostatek se projevuje hlavně u brukvovitých plodin.

OKAMŽITÉ ZLEPŠENÍ VITALITY

novamine® forte
HNOJIVO

novamine
FORTE

®

10 L

Obsah živin:
N 133 g, Cu 33 g/l, MgO 66 g/l, S 69 g/l
novamine® forte je speciální hnojivo obsahující zvýšený obsah hořčíku na
zvýšení intenzity fotosyntézy a na doplnění nedostatku mědi během celé vegetace jednotlivých polních plodin. Jeho specifické obsahové složení zajistí okamžitou vitalitu a dlouhodobou ochranu vašich porostů. novamine® forte pozitivně ovlivňuje stomata (průduchy) při ztrátě vody, reguluje osmotickou rovnováhu,
zvyšuje odolnost rostliny proti abiotickým stresům a pomáhá potlačit fyziologické anomálie. Vyvolává značný stay-green efekt, zlepšuje chuť a aroma plodů
a zvyšuje obsah sušiny v zrnu.
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SÍLA PŘI TVORBĚ ZRN

novamine® ZN
HNOJIVO

novamine
Zn

®

10 L

Obsah živin:
N 6,8%, Zn 4,7%, Mn 3,7%, S 4,5%
novamine® ZN je hnojivo se zvýšeným obsahem zinku, manganu a dusíku. Díky
speciální vazbě mikroprvků jeho asimilace rostlinou je ve srovnání s tradičními
zinečnatými hnojivy mimořádně rychlá. Vyvážený poměr zinku a manganu
v novamine® ZN umožní důkladnější opylování a plnění zrn v kritických obdobích
hlavně při pěstování kukuřice. Zinek spolu s manganem v tomto hnojivu zvýší
intenzitu metabolické aktivity plodin a napomáhá tvorbě růstových hormonů.
Podporuje progresivní nárůst kořenového systému, a tím nepřímo umožňuje
maximalizovat účinek hnojení i přes půdu klasickými průmyslovými hnojivy. Je
dokonale kombinovatelný s ošetřeními na ochranu rostlin.
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Růstové stimulátory/Elicitory
Růstové stimulátory/Elicitory - Quantum® jsou vyrobeny na bázi přírodních
surovin a mají význam při regeneraci poškozených porostů a při zvýšení
odolnosti rostlin vůči biotickým a abiotickým stresovým faktorům. Produkty z
řady Quantum® díky svému speciﬁckému složení účinně stimulují růst rostlin
a umožňují zvýšit přirozenou rezistenci rostlin.
ZVÝŠENÍ PŘIROZENÉ IMUNITY ROSTLIN

Quantum® aminoPRO
HNOJIVO

Quantum
aminoPRO
®

10 L

Obsah živin:
N 15%, Mg 3%, S 3%, aminokyseliny
Je to kapalný koncentrát esenciálních aminokyselin, rostlinných vitamínů,
specifických hormonů a polysacharidů přírodního původu, určený především na
stimulaci rostlin formou listové aplikace. Obsahuje esenciální klíčové aminokyseliny jako glutamin, asparagin, alanin, leucin, lysin, arginin, valin, serin a prolin,
které jsou rostlinami využívány při regulaci důležitých biochemických procesů.
Quantum amino zvýší fertilitu pylu, umožňuje indukovat obranné mechanismy
rostlin a pomáhá snížit negativní vlivy vnějších stresujících faktorů. Podporuje
tvorbu fytoalexinů a PR bílkovin, které hrají mimořádně důležitou roli při zvýšení
odolnosti rostlin proti různým patogenům fungálního, bakteriálního a virového
původu. Zvýšený obsah aminokyselin, nejen zvyšuje účinek fungicidního postřiku, ale také stimuluje porost a vyvolá značný stay-green efekt.
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Technologické přípravky
Technologické přípravky z řady NANOTACT® představují účinné kapalné
koncentráty a aditiva, které jsou určeny na cílové řešení speciﬁckých úkolů
a problémů spojených s pěstováním rostlin. Pomáhají zvýšit účinnost
agrochemikálií a snížit rizika u jednotlivých agrotechnických opatření.
ZVÝŠENÍ ÚČINNOSTI A SNÍŽENÍ NÁKLADŮ

nanotact® pHﬁx
HNOJIVO

NANOTACT
pHfix

®

10 L

Obsah živin:
K 15%, + volné chelatační činidlo a povrchově aktivní látka
Kapalný koncentrát draslíku, přičemž díky svému složení je účinným
prostředkem pro úpravu tvrdosti vody používané v souvislosti s aplikací
agrochemikálií. Podstatou přípravku je koncentrovaný vodný roztok draselných
solí aminopolykarboxylových kyselin, které jsou schopny ve vodním prostředí
vázat dvoj - a trojmocné kationty (obvykle: hlavně vápník, hořčík, železo
a mangan) do formy stabilních komplexních sloučenin (tzv. chelátů), čímž se
účinně zabrání, aby se tyto ionty mohly účastnit nežádoucích srážecích reakcí
spojených s tvorbou kalu a s retrogradací rostlinných živin a pesticidů. Při chemické
reakci účinné složky přípravku, jejímž výsledkem je vznik komplexních sloučenin
kationtů obsažených ve vodě, zároveň dochází k uvolňování kysele reagujících
vodíkových kationtů, které upravují chemickou reakci na požadovanou slabě
kyselou úroveň (pH ≤ 7). Aplikací přípravku nanotact® pHfix se takto dosahuje
účinné maskování kal vytvářejících kationtů obsažených ve vodě při současné
úpravě chemické reakce - pH systému, čímž vytváří předpoklady k dosažení
vyšší účinnosti používaných pesticidů. Nanotact® pHfix svým složením snižuje
povrchové napětí kapek postřiku, čímž plní i funkci smáčedla.
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SNÍŽENÍ ZTRÁT PŘI SKLIZNI

Adhesyn
Přípravek Adhesyn významně snižuje ztráty při sklizni řepky, hořčice, hrachu a jiných luskovin. Po
aplikaci vytvoří na povrchu šešulí a lusků polopropustnou membránu. Takto vytvořená membrána
nebrání transportu vody ze šešulí a lusků, tedy nebrání postupnému vysušování a zrání, zároveň
omezuje transport vlhkosti zpět do rostliny. Hlavní funkcí této pružné membrány je zábrana praskání
zrajících šešulí, a tudíž omezení ztrát, jak během konečného zrání, tak i při sklizni.
Přípravek Adhesyn se dávkuje v množství 1,5 až 2 litry na hektar a ředí se 250 až 400 litry vody. Přípravek
je možné používat jak samostatně, tak v kombinaci s desikanty.
Pro aplikace do řepek je vhodná aplikace přípravku 3 až 4 týdny před sklizní tj. přibližně v době, kdy
polovina šešulí změní barvu ze zelené na světle hnědou, přičemž šešule jsou stále pružné.
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Technologické postupy
Obiloviny

MICRAMINE 38 20-30kg/ha
MICRAMINE 50 20-30kg/ha
NANOTACT pHfix 0,05 až 0,3% KONC.
QUANTUM AMINOPRO 1-3l/ha
NOVAMINE PROSTART 1-4l/ha
NOVAMINE PREMIO 3l/ha
NOVAMINE UNIVERSAL 0.5-2l/ha
NOVAMINE FORTE 2-4l/ha

Kukuřice

MICRAMINE 38 15-20kg/ha
MICRAMINE 50 20-25kg/ha
NANOTACT pHfix 0,05 až 0,3% KONC.
QUANTUM AMINOPRO 1-3l/ha
NOVAMINE PROSTAT 2-4l/ha
NOVAMINE Zn 2-3l/ha
NOVAMINE PREMIO 1-3l/ha
NOVAMINE UNIVERSAL 1-3l/ha
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Slunečnice

MICRAMINE 38 15-25kg/ha
MICRAMINE 50 20-25kg/ha
NANOTACT pHfix 0,05 až 0,3% KONC.
QUANTUM AMINOPRO 1-3l/ha
NOVAMINE PROSTART 2-4l/ha
NOVAMINE BMo 1-2l/ha
NOVAMINE PREMIO 1-4l

NOVAMINE BMo 1-2l/ha
1 až 2 applikace

Řepka olejná

MICRAMINE 38 15-25kg/ha
MICRAMINE 50 20-25kg/ha
NANOTACT pHfix 0,05 až 0,3% KONC.
QUANTUM AMINOPRO 1-3l/ha
NOVAMINE PROSTART 2-4l/ha
NOVAMINE PREMIO 1-2l/ha 1 až 3 applikácie
NOVAMINE BMo 1-3l/ha

1 až 3 applikácie
NOVAMINE UNIVERSAL 1-3l/ha 1 až 2 applikácie
NOVAMINE FORTE 3-4l/ha 1 až 2 applikácie
Adhesyn
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Technologické postupy
Cukrová řepa

MICRAMINE 38 20-30kg/ha
MICRAMINE 50 20-30kg/ha
QUANTUM AMINOPRO 1-3l/ha
NOVAMINE PREMIO 2l/ha

1 až 2 applikácie

NOVAMINE UNIVERSAL 2-5l/ha
NOVAMINE PROSTART 2l/ha
NOVAMINE BMo 1 - 3 l/ha

Réva

NANOTACT pHfix 0,05 až 0,3% KONC.
QUANTUM AMINOPRO 3-6l /ha
NOVAMINE BMo 2-3l/ha
NOVAMINE PREMIO 1-4l/ha

NOVAMINE BMo 1-2l/ha
1 až 2 applikácie

NOVAMINE UNIVERSAL 2-4l/ha
NOVAMINE FORTE 2-4l/ha

1 až 3 aplikaci

1 až 3 applikácie
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Sója / Luštěniny

MICRAMINE 38 20-30kg/ha
MICRAMINE 50 20-30kg/ha
NANOTACT pHfix 0,05 až 0,3% KONC.
QUANTUM AMINOPRO 1-3l/ha
NOVAMINE PREMIO 2-3l/ha
NOVAMINE UNIVERSAL 0,5-2l/ha
NOVAMINE PROSTART 2l/ha
NOVAMINE FORTE 2-4l/ha
Adhesyn

Brambory

NANOTACT pHfix 0,05 až 0,3% KONC.
QUANTUM AMINOPRO 3-6l /ha
NOVAMINE PROSTART 2-5l/ha

NOVAMINE BMo 2-3l/ha

NOVAMINE PREMIO 1-4l

1 až 3 applikácie

2-5l/ha

NOVAMINE UNIVERSAL

1 až 3 applikácie

2-5l/ha
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Poznámky

HumPhos s.r.o.
Litultovice 28
747 55
+420 777 603 500
humphos@humphos.cz

