


ФИРМА

“АГРОСПЕЙС” ООД
Е



Производство и търговия на органични
торове за производство на екологично

чиста земеделска продукция.



ХУМУСТИМ – течен органичен тор

АГРОХУМУСТИМ – гранулатна форма на
Хумустим.
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АГРОХУМУСТИМ – гранулатна форма на
Хумустим.









Х У М У С Т И М

С Удостоверение № 0092 от 02.10.2013 г.
вписан в Списъка на разрешените за употреба
продукти за растителна защита и торове.

С Удостоверение № 0092 от 02.10.2013 г.
вписан в Списъка на разрешените за употреба
продукти за растителна защита и торове.



МОЩЕН
СТИМУЛАТОР

НА КОРЕНОВАТА
СИСТЕМА

БЛАГОПРИЯТСТВА
АНАТОМО-МОРФО-

ЛОГИЧНИТЕ
ПРОМЕНИ ПРИ
ТРЕТИРАНИТЕ

РАСТЕНИЯ

АКТИВИРА
РАСТЕЖА И РАЗВИТИЕТО

НА
РАСТЕНИЯТА

ХУМУСТИМ
БИОРЕГУЛАТОР И

СТИМУЛАТОР -
ЕКОЛОГИЧЕН ПРОДУКТ

РЕГУЛИРА
БЕЛТЪЧНИЯ И

ВЪГЛЕХИДРАТНИЯ
МЕТАБОЛИЗЪМ НА
КЛЕТЪЧНО НИВО

АКТИВИРА
ЕНЗИМНАТА
ДЕЙНОСТ И

БИОСИНТЕЗАТА НА
ЗЕЛЕНИТЕ ПИГМЕНТИ

ПОВИШАВА
УСТОЙЧИВОСТТА КЪМ
СТРЕСОВИ ФАКТОРИ

ЗАСУШАВАНЕ, ИЗМРЪЗВАНЕ,
ПЕСТИЦИДНА ИНТЕРВЕНЦИЯ,

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА
РАСТЕНИЯТА СЛЕД

ГРАДУШКА

ПОВИШАВА
КАЧЕСТВОТО НА
РАСТИТЕЛНАТА

ПРОДУКЦИЯ.
ОБОГАТЯВА
ПОЧВАТА С

ХУМУС, ПОВИШАВА
ДОБИВИТЕ

(10-15 %)

АКТИВИРА
ДИХАТЕЛНИЯ

ПРОЦЕС И
ОПТИМИЗИРА

ВОДНИЯ РЕЖИМ,
УКРЕПВА ИМУННАТА

СИСТЕМА

ИНАКТИВИРА ОСТАТЪЧНИТЕ КОЛИЧЕСТВА ОТ ТЕЖКИ
МЕТАЛИ И ПЕСТИЦИДИ В ПОЧВАТА.

АКТИВИРА ПОЛЕЗНАТА МИКРОФЛОРА



С ъ с т а в :

 Не по-малко от    7.5 %  сухо вещество
 Не по-малко от  45,0%   органични вещества
 Не по малко от  23,0%    органичен въглерод
 Не по-малко от   6,5%     общ калий
 Не по малко от    2,0%     общ азот
 Не по-малко от    1,0%     общ фосфор
 Не по-малко от    2,0%    общ калций
 Не по-малко от    0,5%    общ магнезий
 Тежки метали - под допустимите норми
 рН                        8-9

 Не по-малко от    7.5 %  сухо вещество
 Не по-малко от  45,0%   органични вещества
 Не по малко от  23,0%    органичен въглерод
 Не по-малко от   6,5%     общ калий
 Не по малко от    2,0%     общ азот
 Не по-малко от    1,0%     общ фосфор
 Не по-малко от    2,0%    общ калций
 Не по-малко от    0,5%    общ магнезий
 Тежки метали - под допустимите норми
 рН                        8-9



Е органичен калиев хуматен тор, получен по оригинална технология от
богата на органични вещества природна суровина.

Хумустим е тъмнокафява течност, лесно разтворим във вода, безопасен за
хора и животни.

Хумустим е с универсално приложение при всички селскостопански
култури, тревни площи, цветя и горски видове.

Използва се за:
- третиране на семена и посадъчен материал;

- листно пръскане;
- поливане чрез капкова инсталация.
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ОСНОВНО ДЕЙСТВАЩО ВЕЩЕСТВО

КАЛИЕВИТЕ СОЛИ

НА ХУМИНОВИТЕ КИСЕЛИНИ



ЦВЕТЕН ПРОСПЕСКТ



Отразени са дозите за:
 третиране на семена и посадъчен материал;
 листно подхранване;
 поливане и капково напояване.

 Посочени са фазите на растенията, през
които се извършва листно торене с
Хумустим.

В Проспекта са посочени
указанията за използване на Хумустим

Отразени са дозите за:
 третиране на семена и посадъчен материал;
 листно подхранване;
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ПОЛЗИТЕ НА ХУМУСТИМ

Ф И З И Ч Н И

 Обогатява почвата с подвижен хумус.

 Повишава влагозадържането.

 Подобрява  аерацията, рохкавостта и водно-физичните й
свойства.

 Повишава толерантността към суша и способства за
понижаване на  ерозията.

 Активира развитието на  полезните микроорганизми в
почвата.
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Х И М И Ч Н И

Увеличава процента на общият азот в почвата.

 Освобождават се достатъчно усвоими хранителни
вещества в зоната на кореновата система.

 Хуминовите киселини образуват комплексни съединения
с тежките метали и други промишлени замърсители,
които стават не усвоими за растенията.

 Значително се подобрява рН на почвения разтвор.

 Повишава се процента на извличане на внесените
минерални торове.
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Б И О Л О Г И Ч Н И

 Повишава се кълняемата енергия и дружното поникване на семената.

 Многократно се увеличава кореновата система.

 Увеличава се процента на извличане на хранителните вещества от
почвата.

 Хумустим благоприятства за усвояването на азота и трансформирането му
в пълноценни белтъчини.

 Регулира и се стимулира метаболизма на клетките, както и тяхното
деление.

 Балансира и се увеличава натрупването на витамини, минерали и ензими в
растенията
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 Повишава се фотосинтезата и натрупването на хлорофил.

 Оптимизира се водния режим, като се регулира
транспирацията на водата и се подобрява тургура на
листата.

 Засилва се естествената съпротивителна сила на
растенията срещу болести и стресови фактори.

 Стимулира се растежа и развитието.

 Скъсява се вегетационният период.
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С Т О П А Н С К И

 С над 10-15 % се повишава добива, а при някои култури и
над 50%.

 Силно се подобряват качествените показатели на
произведената продукция:
- Хлебопекарните качества на пшеницата;
- Скорбялата на царевицата;
- Маслеността на слънчогледа, рапицата и др.
маслодайни култури;
- Захарността, външният вид и вкусовите  качества  на
гроздето и плодовете;
- Повишава количеството на стандартната продукция при
зеленчуците - ранозрялостта, вкусовите качества,
съхранението и    траспортабилността.
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ВЛИЯНИЕТО МУ ПРИ СТРЕСОВИ СИТУАЦИИ

Един от основните приоритети на Хумустим е неговото значение и влиянието му
върху културите при възникнали стресови ситуации като късни слани, градушки,
високи температурни разлики, химически интервенция, хербицидни натравяния,
силни засушавания, измръзвания и т.н.

Коя е причината за този ефект на Хумустим?

Отговорън е простичък - неговият  органичен състав, с богато  съдържание  на
хуминови киселини и то  калиевите соли на хуминовите киселини, които
регулират метаболизма на клетките и при възникнали стресови ситуации много
бързо създават максимални условия  растенията  да се защитят от този стрес. Това
е доказано не само от нас, но и  в световен мащаб от редица видни и световно
известни научни работници. Влиянието и значението на оригиналните хуматни
торове не новост за науката, по скоро новост е за пазара.

Богатото и многообразно съдържание на макро и микроелементи на органична основа,
в съчетание с високият процент калиеви соли на хуминовите киселини  правят
Хумустим незаменим органичен регулатор и стимулатор за растенията с доказан
ефект при различни култури.
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Влиянието на Хумустим при силно вегетационно засушаване.
Снимка от презицен опит с нахут, изведен в Института по
пшеницата в Г.Тошево през 2001 г.



Влиянието на Хумустим при паднала градушка. Снимка от
любителски опит на агроном Иван Волев в с.Алино, общ
Самоков.



Е Ф Е К Т А  НА ХУМУСТИМ ПРИ ТРЕТИРАНЕ НА
СЕМЕНА И ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ

 Повишава се кълняемата енергия и дружното поникване
на семената.

 Те покълват със здрав и силен кълн.
 Мощно се развива кореновата система, която надвишава

обема си до 2-3 пъти, в сравнение с не третираните
семена.

 Растенията стартират буйно, формират силен имунитет
към болести и неприятели и залагат висок потенциален
добив.

 Увеличава се процента на прихващане на посадъчния
материал, особено, когато при засаждане в гнездата се
сложи и Агрохумустим.

 Растенията извличат по-висок процент от внесените
минерални торове и налични хранителни вещества в
почвата.
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материал, особено, когато при засаждане в гнездата се
сложи и Агрохумустим.

 Растенията извличат по-висок процент от внесените
минерални торове и налични хранителни вещества в
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ПОКЪЛВАНЕ НА СЛЪНЧОГЛЕД

Семена от слънчоглед



ПОКЪЛВАНЕ НА ПШЕНИЦА



Покълване на пшеница, сорт Аглика







Покълване на семена от ориз  и леща



Покълнали семена от царевица

царевица





Разсад от домати и пипер



Люти чушки, третирани с Хумустим







Вкоренени лозови резници



Ускорено размножаване на арония,
третирана с Хумустим



Е ф е к т а
на Хумустим от  листно пръскане

 До 6 часа след пръскането, Хумустим се усвоява от растенията и своевременно се
активира метаболизма и се регулира физиологичната дейност на клетките.

 Хумустим повишава способността на корените да извличат повече хранителни
вещества от почвата.

 Ускорява, регулира и стимулира растежа и развитието на растенията.

 Силно се повишава имунитета към болести и неприятели.

 Залагат се повече цветни пъпки, развиват се силни леторасти и се ускорява
плододаването.

 Засилва се фотосинтезата и натрупването на хлорофил в листната маса.

 Растенията се адаптират по-лесно към стресовите фактори, като засушаване, късни
слани, градушки, високи температурни разлики, химически препарати и др.
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слани, градушки, високи температурни разлики, химически препарати и др.



Листно пръскане

 Растенията залагат висок потенциален добив, вследствие на
благоприятното въздействие на Хумустим върху генеративните органи.

 Листното пръскане с Хумустим трябва да се извършва във времето,
когато растенията залагат  генеративните си органи, които за всеки
растителен вид  са в различен период от вегетацията на културата.

 За тази цел фирмата е предоставила подробни указания в своя
проспект, как и кога да се извършват листните пръскания на различните
култури, съобразно  важните фенологични фази.

 Листното пръскане може и се препоръчва да се извършва съвместно с
всички препарати за растителна защита – фунгициди, хербициди,
инсектициди и др., защото Хумустим снема  стреса от химическите
вещества и в същото време спомага за тяхното по-добро усвояване.

 При спазване на посочените указания, добивът се увеличава с над
15% и силно се повишава качеството на произведената продукция.
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 Листното пръскане с Хумустим трябва да се извършва във времето,
когато растенията залагат  генеративните си органи, които за всеки
растителен вид  са в различен период от вегетацията на културата.

 За тази цел фирмата е предоставила подробни указания в своя
проспект, как и кога да се извършват листните пръскания на различните
култури, съобразно  важните фенологични фази.

 Листното пръскане може и се препоръчва да се извършва съвместно с
всички препарати за растителна защита – фунгициди, хербициди,
инсектициди и др., защото Хумустим снема  стреса от химическите
вещества и в същото време спомага за тяхното по-добро усвояване.

 При спазване на посочените указания, добивът се увеличава с над
15% и силно се повишава качеството на произведената продукция.







Пшеница третирана с
Хумустим



Слънчоглед във фаза цъфтеж,
третиран с Хумустим



Картофи третирани с Хумустим



Фъстъци, третирани с Хумустим



Лозя, третирани с Хумустим



Черешово насаждение първа година,
третирано с Хумустим



Хумустим при цветята





Е ф е к т а
на Хумустим при поливане

 Обогатява почвата с подвижни хумусни вещества, подобрява
аерацията и водно-физическите й свойства.

 Силно подобрява рН на почвения разтвор.

 Растенията много бързо и пълноценно усвояват наличните
хранителни вещества.

 Бързо се минерализират внесените минерални торове и се
повишава процента на тяхното усвояване.

 Активира се развитието на полезната микрофлора в почвата.

 Растенията се развиват буйно и силно повишават добива и
качествените си показатели.

 Обогатява почвата с подвижни хумусни вещества, подобрява
аерацията и водно-физическите й свойства.

 Силно подобрява рН на почвения разтвор.

 Растенията много бързо и пълноценно усвояват наличните
хранителни вещества.

 Бързо се минерализират внесените минерални торове и се
повишава процента на тяхното усвояване.

 Активира се развитието на полезната микрофлора в почвата.

 Растенията се развиват буйно и силно повишават добива и
качествените си показатели.



При поливане

 При създаване на трайни насаждения, използването на Хумустим и
Агрохумустим, способстват за много добро прихващане на младите растения,
мощно се развива кореновата система и се гарантира добър хабитус и силни
леторасти. Растенията са жизнени, буйни, с изразено засилен имунитет.

 Хумустим и Агрохумустим способстват за намаляване развитието на опасния
почевен патоген – галовата нематода. Хумустим не я унищожава директно, но
способства за по-ускорено развитие на хищната им форма, която унищожава
вредната галова нематода и така създава биологично равновесие (доказано от
проф.д-р. Боряна Чолева).

 Хумустим и Агрохумустим проявяват много добър ефект върху растителни
видове, отглеждани върху замърсени почви с тежки метали и други промишлени
замърсители.

 В състава на Хумустим има много висок % хуминови киселини (23%). Те влизат
във взаимодействие с радионуклеидите, тежките метали и други промишлени
замърсители и образуват неусвоими за растенията комплексни съединения.

 За Хумустим може да се каже, че самия той е “подвижен хумус” или “хумус в
действие” – чист, натурален, който с охота се приема от всеки растителен вид.

 При създаване на трайни насаждения, използването на Хумустим и
Агрохумустим, способстват за много добро прихващане на младите растения,
мощно се развива кореновата система и се гарантира добър хабитус и силни
леторасти. Растенията са жизнени, буйни, с изразено засилен имунитет.

 Хумустим и Агрохумустим способстват за намаляване развитието на опасния
почевен патоген – галовата нематода. Хумустим не я унищожава директно, но
способства за по-ускорено развитие на хищната им форма, която унищожава
вредната галова нематода и така създава биологично равновесие (доказано от
проф.д-р. Боряна Чолева).

 Хумустим и Агрохумустим проявяват много добър ефект върху растителни
видове, отглеждани върху замърсени почви с тежки метали и други промишлени
замърсители.

 В състава на Хумустим има много висок % хуминови киселини (23%). Те влизат
във взаимодействие с радионуклеидите, тежките метали и други промишлени
замърсители и образуват неусвоими за растенията комплексни съединения.

 За Хумустим може да се каже, че самия той е “подвижен хумус” или “хумус в
действие” – чист, натурален, който с охота се приема от всеки растителен вид.



Хумустим

Всички тези ефекти, които изложихме по-горе пред Вас не са наши
пожелания или търговска реклама. Всичко това е доказано  от изведени
опити – прецизни в научно-изследователските институти и
производствени – от редица наши земеделски производители.

Тези качества на Хумустим и Агрохумустим предизвикаха още по засилен
интерес от страна редица научни сътрудници и в момента с Хумустим и
Агрохумустим  се извършват още по-прецизни изследвания  за по-
мащабно доказване на тези им важни за практиката качества –
физиологически,  стопански и икономически. В момента са включени
и са  предмет на редица докторски дисертации,  както в Аграрния
университет Пловдив, така и в редица водещи специализирани наши
селскостопански институти в страната.

Вече 10 години Хумустим се използва успешно от селскостопанските
производители  и най-голямото удовлетворение за нас  е това, когато
лично производителите  ни съобщават за неговите ефекти и
получените високи резултати като добив, качество на продукцията и
икономически печалби.

Всички тези ефекти, които изложихме по-горе пред Вас не са наши
пожелания или търговска реклама. Всичко това е доказано  от изведени
опити – прецизни в научно-изследователските институти и
производствени – от редица наши земеделски производители.

Тези качества на Хумустим и Агрохумустим предизвикаха още по засилен
интерес от страна редица научни сътрудници и в момента с Хумустим и
Агрохумустим  се извършват още по-прецизни изследвания  за по-
мащабно доказване на тези им важни за практиката качества –
физиологически,  стопански и икономически. В момента са включени
и са  предмет на редица докторски дисертации,  както в Аграрния
университет Пловдив, така и в редица водещи специализирани наши
селскостопански институти в страната.

Вече 10 години Хумустим се използва успешно от селскостопанските
производители  и най-голямото удовлетворение за нас  е това, когато
лично производителите  ни съобщават за неговите ефекти и
получените високи резултати като добив, качество на продукцията и
икономически печалби.



ИЗПОЛЗВАНИ ДОЗИ

Хумустим е силен концентрат и се използва в минимални количества на
1 декар

ЗА ТРЕТИРАНЕ НА СЕМЕНА
За 1 тон семена – 0,800 до 1 литър, в зависимост от вида и
качеството на семената

ЗА ЛИСТНО ПРЪСКАНЕ
- При култури със слята повърхност

Доза за 1 листно пръскане – 40-50 милилитра на 1 декар
- При трайни насаждения

Доза за 1 листно пръскане – 80-100 милилитра на 1 декар

ЗА ПОЛИВАНЕ
Чрез капкова система – 3 литра на 1 декар за еднократно поливане

Хумустим е силен концентрат и се използва в минимални количества на
1 декар

ЗА ТРЕТИРАНЕ НА СЕМЕНА
За 1 тон семена – 0,800 до 1 литър, в зависимост от вида и
качеството на семената

ЗА ЛИСТНО ПРЪСКАНЕ
- При култури със слята повърхност

Доза за 1 листно пръскане – 40-50 милилитра на 1 декар
- При трайни насаждения

Доза за 1 листно пръскане – 80-100 милилитра на 1 декар

ЗА ПОЛИВАНЕ
Чрез капкова система – 3 литра на 1 декар за еднократно поливане



ЦЕНИ НА ХУМУСТИМ – без ДДС

1 литър - 23,00 лв.
100 милилитра - 3.00 лв.

ЗА ОБРАБОТКА НА СЕМЕНА:
 1 тон семена - 18,40 до 23,00 лв.

ЗА ЛИСТНО ПРЪСКАНЕ:
 1 дка слята повърхност х 40 мл/дка - 0,92 лв.
 1 дка трайни насаждения х 100 мл/дка -1,84 - 2,30 лв.

ЗА ПОЛИВАНЕ И КАПКОВО НАПОЯВАНЕ:
 1 дка х 3 литра - 69,00 лв.

1 литър - 23,00 лв.
100 милилитра - 3.00 лв.

ЗА ОБРАБОТКА НА СЕМЕНА:
 1 тон семена - 18,40 до 23,00 лв.

ЗА ЛИСТНО ПРЪСКАНЕ:
 1 дка слята повърхност х 40 мл/дка - 0,92 лв.
 1 дка трайни насаждения х 100 мл/дка -1,84 - 2,30 лв.

ЗА ПОЛИВАНЕ И КАПКОВО НАПОЯВАНЕ:
 1 дка х 3 литра - 69,00 лв.



ЦЕНИ НА АГРОХУМУСТИМ – без ДДС

5 обемни литра - 15,00 лв.

ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ:
 За една лозичка х 0,200 об.л. - 0,60 лв.
 За едно овощно дръвче – до 0,5 об.л. - от 0,75-1,50 лв.
 За 1 дка ягодоплодни култури - 60-75,00 лв.

ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ

За 1 кубик торопочвена смес - 10 об.л. - 30,00 лв.

ЗА КУЛТУРИ СЪС СЛЯТА ПОВЪРХНОСТ
За 1 дка се използват от 40 до 70 кг - от 120,00 до 210 ,00 лв.

5 обемни литра - 15,00 лв.

ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ТРАЙНИ НАСАЖДЕНИЯ:
 За една лозичка х 0,200 об.л. - 0,60 лв.
 За едно овощно дръвче – до 0,5 об.л. - от 0,75-1,50 лв.
 За 1 дка ягодоплодни култури - 60-75,00 лв.

ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ПОСАДЪЧЕН МАТЕРИАЛ

За 1 кубик торопочвена смес - 10 об.л. - 30,00 лв.

ЗА КУЛТУРИ СЪС СЛЯТА ПОВЪРХНОСТ
За 1 дка се използват от 40 до 70 кг - от 120,00 до 210 ,00 лв.



ИЗПИТВАНЕ НА ХУМУСТИМ И
АГРОХУМУСТИМ

 От 2001 г. с Хумустим се  изведаха и продължават да се
извеждат  редица научно-изследователски и производствени
опити в отрасловите институти и от изявени земеделски
производители в страната.

 Хумустим и Агрохумустим се изпитаха при всички основни за
страната селскостопански култури.

 Безспорни са получените резултатите за повишаване на добива
и качеството на получената продукция.

 През 2008 г. авторски колектив от 40 изявени научни
сътрудници, под прякото ръководство на проф.д-р Георги
Сенгалевич, отразиха получените резултати от изведените опити
в книгата “ХУМУСТИМ ДАР ОТ ПРИРОДАТА”.

 От 2001 г. с Хумустим се  изведаха и продължават да се
извеждат  редица научно-изследователски и производствени
опити в отрасловите институти и от изявени земеделски
производители в страната.

 Хумустим и Агрохумустим се изпитаха при всички основни за
страната селскостопански култури.

 Безспорни са получените резултатите за повишаване на добива
и качеството на получената продукция.

 През 2008 г. авторски колектив от 40 изявени научни
сътрудници, под прякото ръководство на проф.д-р Георги
Сенгалевич, отразиха получените резултати от изведените опити
в книгата “ХУМУСТИМ ДАР ОТ ПРИРОДАТА”.



“ХУМУСТИМ ДАР ОТ ПРИРОДАТА”

От книгата ще получите пълна информация за:

 Характеристиката, състава и произхода на Хумустим.

 Подробни  технологии  за начина му на използване при житни,маслодайни
технически, бобови и зеленчукови култури, както за лозя, овощни видове,
ягодоплодни и етеричномаслени култури, цветя и др.

 Ще прочетете за значението му в биологичното и екологично  производство.

 Ще имате възможност да се запознаете с всяка цифра от получените резултати от
изведените в страната опити с Хумустим, докладвани лично от авторите, с убедителни
препоръки за използването му и особености при отделните култури.

 Ваши колеги споделят впечатления и дават препоръки за неговото използване.

 Подробно разработения  Агрокалендар по месеци и култури ще Ви бъде ценен
помощник във вашата целогодишна дейност.

От книгата ще получите пълна информация за:

 Характеристиката, състава и произхода на Хумустим.

 Подробни  технологии  за начина му на използване при житни,маслодайни
технически, бобови и зеленчукови култури, както за лозя, овощни видове,
ягодоплодни и етеричномаслени култури, цветя и др.

 Ще прочетете за значението му в биологичното и екологично  производство.

 Ще имате възможност да се запознаете с всяка цифра от получените резултати от
изведените в страната опити с Хумустим, докладвани лично от авторите, с убедителни
препоръки за използването му и особености при отделните култури.

 Ваши колеги споделят впечатления и дават препоръки за неговото използване.

 Подробно разработения  Агрокалендар по месеци и култури ще Ви бъде ценен
помощник във вашата целогодишна дейност.



Колективът на фирма “АГРОСПЕЙС” ООД  уважава всички
земеделски производители и предоставя на тяхното

внимание книгата “ХУМУСТИМ ДАР ОТ ПРИРОДАТА”



ВЕЛИНГРАД,  Индустриална зона,
Хмелосушилня, п.к. 75

Тел. 0888773801
Email: bulhops@abv.bg

СОФИЯ,      ул. “Велчо Атанасов” 36
тел./факс 02/ 831 91 72;

0888942318;   0888802696.
Email: agrospace@abv.bg
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