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Societatea Hemotrade KFT, din localitatea Kaposvár, a fost 
înființat  biologie Fülöp László, în ă de către dl. dr. cercetător
anul 1990.

Din momentul înființării societatea cu capital integral unguresc 
are o creștere dinamică, cu țel bine definitivat, cu personal 
profesionist. 

Secretul acestei creșteri este, că pe lângă urmărirea atentă a 
pieței și conformarea la noile cereri de piață, acorda atenție 
sporită inovării și cercetării, dezvoltând produse inovative și de 
prestigiu, care în foarte scurt timp au devenit cunoscute în 
Ungaria. Conform domeniului de activitate desface o serie de 
tehnologii de producere a Apei Pi, de la cele de capacitate mică, 
până la cele industriale, cu o tehnologie complexă.

Domeniul principal de activitate este producția agricolă prin 
tehnologia BCS Pi și desfacerea celor 200 de tehnologii pe care 
le dețin. 

Profesionalismul și competența lor tehnică, sunt completate 
eficient cu legăturile comerciale extinse atât intern cât și 
externe, prin colaborarea cu mai multe companii importante de 
prestigiu. Filozofia comercială a firmei este simplă: deservirea 
și mulțumirea clienților, în cel mai profesionist mod, având în 
vedere permanent calitatea serviciilor, produselor fabricate, 
care să urmărească un țel suprem, adică strategia pe termen 
lung al protecției mediului înconjurator și al naturii.

Tehnologia Pi a BCS
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Ce este apa Pi?
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Noi considerăm că Apa Pi poate fi descrisă corespunzător și 
precis, dacă vă prezentăm diferențele dintre Apa Pi produsă de 
noi și alte ape curate produse de alții.

1.Puritatea

În privința purității noi ne aplecăm atenția și a celor câteva 
grupuri de molecule care sunt la limita ori sub nivelul minim de 
detectare, precum și celor aflate la limita nivelului maxim 
admis, de exemplu: reziduri de pesticide, insecticide, agenți de 
detergenți, dericați hormonali etc., care se acumulează în 
organism pe perioadă lungă de consum al apei și care pot fi 
riscante, întrucât în câțiva ani se înmulțesc în corpul nostru și 
vor afecta sănătatea noastră, provocând îmbolnăviri.

Aparatele nostre Life Energy sunt concepute în așa mod încât 
curățarea apei să fie perfectă.



2. Calitatea

Noi dorim să evidențiem faptul că producerea apei benefice 
nouă nu înseamnă doar filtrarea mai mult sau mai puțin 
eficientă a materialelor periculoase din apele naturale, cum se 
întâmplă în general, ci să asigurăm calitatea apei de izvor prin 
această filtrare, înlăturând materialele străine, mirositoare și 
colorate. Trebuie luați în considerare și parametrii de calitate ai 
filtrării apei, adică nu trebuie doar înlăturate elementele 
periculoase, ci avut grijă să reținem materialele folositoare pe 
care le regasim în apă, de exemplu: calciul, potasiul și sărurile 
de sodiu, forma lor, calitatea și conținutul de micro și 
macroelemente și raportul între acestea. Dacă lipsește vreun 
component importat de microlemente din apa potabilă, aceasta 
poate cauza boli deficitare consumatorului.

În acest scop, noi folosim corali naturali și artificiali în 
dispozitivul Life Energy, pentru a regla balanța naturală a 
ionilor și parametrii de calitate necesari. Ionii pozitivi sunt 
separați la suprafață, iar ionii negativi se dizolvă în apă, așa 
cum se întâmplă în apa mării, unde balanța ionilor este foarte 
importantă.
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3. Forma fizică a apei

Apa Pi este o felie a viitorului pur. Apa este baza tuturor 
proceselor vitale de pe Pământ, prin urmare e nevoie să tratăm 
apa ca pe materia și creatorul procesului vieții, mediu pentru 
viață, ori unitatea de control a stocării informațiilor, 
programărilor. E foarte important să cunoaștem structura apei 
pentru a înțelege procesele vieții. Apa are o structură foarte 
bine examinabilă și descrisă ușor.

Toate caracteristicile esențiale a apei structurate, precum 
constantele electrice, absorbția de inflaroșii sunt diferite față 
de o apă curată cu aceași temperatură, densitate și puritate.

2. Tensiune de suprafață

3. Conductibilitate

4. Constanta dielectrică

Apa potabilă
Apa Pi

Apa potabilă
Apa Pi

410
465

1. Vâscozitate
Apa potabilă
Apa Pi

1,45 * 10-²

Apa potabilă
Apa Pi
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1,02 * 10-²

7,45 * 10-²Nm-¹

7,70 * 10-²Nm-¹

5,9 * 10-¹mS
8,4 * 10-¹mS
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4. Aura

Toate organismele vii de pe Pământ au o proprietate comună și 
anume, ele trăiesc până au aură, adică corpul lor energetic. 
Sarcinile organelor corpului energetic sunt să organizeze, 
armonizeze și să optimizeze procesele fizice și biochimice cu 
rapiditatea vitezei luminii în corpul nostru.

De exemplu, în caz de stres sau probleme mentale etc., nivelul 
energiei (energia Pi) în corpul energetic scade, apoi funcțiile de 
control și organizare încep să șovăie și uneori se opresc, iar 
anomaliile biologice și fizice apar în corpul biologic.

Dacă vrem să avem mai mulți oameni sănătoși, ar trebui să 
furnizăm bioenergie umană (specifică speciei), doar pentru 
prevenție și stimularea funcțiilor vitale.

Dispozitivul Life Energy cu care producem Apa Pi, furnizeanză 
energia Pi apei, iar consumatorii acesteia se vor putea bucura 
de rezolvarea multor probleme fizice și vindecarea multor boli.

Apa de robinet Apa Pi

Bioenergia (aura) din Apa Pi este la fel ca aura
ființelor umane. Această energie poate fi 

transmisă consumatorilor săi.
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În data de 11 octombrie 1997 a avut loc o conferiță la centrul de convenții din 
Tokyo, unde cel mai important subiect a fost prezentarea duratei de viață 
relative, conform Prof. Dr. Fülöp László.

Axa verticală: Conținutul de Apă Pi în corpul uman %; la naștere: 96%; la 
moarte: 58%. Axa orizontală: vârstă, anii. Linia albastră: fără a bea Apă Pi; linia 
roșie: consumând Apă Pi. Curba de deasupra arată conținutul de Apă Pi în 
corpul uman: 96% la naștere, în timp ce curba de sub arată conținutul de 
58% Apă Pi în organism în momentul morții.

Măsurând conținutul din corpul omului de Apă Pi, putem calcula cu exactitate 
ultima zi de viață a acesteia. Asta numim teoria lui Fülöp despre durata de 
viață relativă. Dacă începem să consumăm apă vie și peste un an masurăm din 
nou durata de viață conform teoriei Fülöp, descoperim că primim cadou 18,3 
ani de viață în plus. Toate acestea întru-un singur an de consum al Apei Pi!

Constanta masurata fara consim de Apa Pi

Constanta masurata cu consim de Apa Pi
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96La nastere

58La moarte
70 Varstă

18,3 ANI CADOU

% Continut de Apa Pi in corpul uman

Coeficientul relativ al lui FÜLÖP despre evolutia duratei vietii
(1996-1997)



SOLUL

CLIMAPLANTA

FACTORI DE MEDIU

PROCEDURI DE CULTIVARE 
A PLANTELOR

Tehnologia Pi a BCS (BioControlSystem) este un sistem de 
control biologic care a fost elaborat să folosescă dispozitive și 
procese speciale în armonie cu natura, în beneficiul sănătății 
omului de a produce hrană care să protejeze mediului 
înconjurător.

Tehnologiile Pi ale BCS oferă o gamă largă de oportunități, 
aproape 200 de opțiuni diferite, de la întrebuințări în domeniul 
agricol și industrial, până în domeniul serviciilor.

Tehnologia Pi a BCS
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Condiții de mediu variabile, 
procese tehnologice parțiale

Soluții complexe inovative

(BioControlSystems)
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Sisteme Life Energy
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Sistem MI 20 Sistem MI 220

Sistem Life Energy

Sistemul de filtrat și activizat apă Life Enegy MI-20 și MI-220 au 
ca scop producerea industrială a Apei Pi. Apa Pi industrială este 
diferită de Apa Pi umană, datorită conținutului său bioenergetic 
diferit, întrucât acesta este specific speciei. Noi folosim această 
apă pentru tehnologiile Pi ale BCS, pe care le folosim.

Sistemele de producere a Apei Pi industriale, modelele 
MI-20 și MI-220 asupra apei de la robinet și apei din fântâni 
are următoarele efecte:

-le neutralizează gustul și mirosul
-le curăță de clor și materiile organice, de impunitățile solide și 
ionii dăunători
-optimizează conținutul de minerale din apă
-le stabilizează moleculele de tip dipoli
-le rearanjeză structura în clustere
-le încarcă cu bioenergie 

Hemotrade Kft



Sistem de operare de la distanță

Containerul mobil de purificare a apei este foarte util în  cazul 
locațiilor la distanță sau în caz de necesitate (parametrii 
măsurați de sistemul electric pot fi transmiși în rețeaua GSM)

-Unii parametrii ai apei purificate pot fi controlați de la distanță

-Datele de operare ale echipamentului de purificare a apei pot 
fi controlate de la distanță

-Operațiunea tehnologică poate fi controlată de la distanță

Purificator portabil
Gabott i Prima Materia11



Tehnologia Pi a BCS abordează în mod complex interacțiunea 
dintre o plantă și mediul ei:
-solul și planta
-efectul structurii solului asupra dezvoltării plantei
-controlul aerului din sol
-controlul apei și a nutrienților din sol

Utilizare:
-în creșterea culturilor de câmp
-în legumicultură
-cultivarea florilor
-controlul luncilor și pășunilor
-viticultură
-plantații
-culturi forestiere

Elementele tehnologiei Pi a BCS în creșterea culturilor 
de câmp:
-Tratarea semințelor (efect pentru semințe)
-Tratarea solului (efect pentru sol) - AKANE Soil
-Tratarea plantelor (efect pentru plante) - AKANE Plant

Cultura agricolă
Gabott i Prima Materia 12
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Tratarea semințelor
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1. Container din
plastic pentru

semințe

2. Rezervor cu apă Pi
naturală (aici este scufundat

containerul din plastic, cu
semințe, pentru activare,

aproximativ 1-3 ore)

3.Semințe de proumb 
pentru plante

Hemotrade Kft



Concentratul homeopatic special pentru AKANE, se folosește 
după diluarea de 1000 de ori cu Apa Pi industrială specifică 
speciilor.

-Preparatul pentru sol se stropește în sol, se lucrează în 
pământ înainte de semănat (să nu fie expus la lumina soarelui)
-Tratamentul AKANE îmbunătățește structura granulară a 
solului, ceea ce cauzează modificări și altor componente ale 
solului în mod pozitiv, astfel aciditatea solului se reduce sau 
dispare. Se armonizează și optimizează managementul apei în 
sol. Scad costurile de operare al culturilor.

-Planta se stopește cu preparatul pentru plante AKANE înainte 
de a înflori (să nu fie expus la lumina soarelui). În urma 
tratamentului rezultă formațiuni intensive de flori, fertilizarea 
lor este mai eficientă  și crește cantitatea de polen și nutrienți a 
produsului, iar structura celulelor interne se schimbă.

Datorită efectului său, se obțin culturi mai bune, mai gustoase, 
mai pure, mai rezistente la boli. Randamentul productivității 
crește, costurile pentru protejarea plantelor se reduc.

Tratamentul solului și plantelor
Gabott i Prima Materia 14

Dozarea si incorporarea preparatului AKANE Soil

Hemotrade Kft



Tratamentul solului - AKANE Soil

Efecte:

După tehnologia noastră de creștere a culturilor de câmp rezultă în 
îmbunătățirea nu doar a calității, cantității, vandabilității culturilor 
și economia producției, dar îmbunătățește structura solului tratat, 
capacitatea sa de cultivare, managementul apei și abilitatea de a 
asigura  nutrienți, adică reînvie solul.

Rezultatul declanșat prin această tehnologie este prezentat scurt 
și coincis, în tabelul de mai jos, subliniind schimbarea structurii 
coloidale după aplicare:

Descriere

Control

Sol tratat

În 100g sol

sediment material

9,53 g 1,28 g

14,0 g 4,8 g

Gabott i Prima Materia15
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Rezultatele culturilor

Descriere
Zona tratată Zona controlată

Randament Mărime
T/Ha Ha

Randament Mărime
T/Ha Ha

Kutas
Kaposvár I

Kaposvár II

Mernye I

Mernye II

Csallóközcsütörtök

9.2

9.3

9.7

10.7

10.1

9.6

320

140

60

30

20

140

3.5

3.8

3.8

3.7

3.5

3.5

5000

100

100

1500

5000

5000 A fost un an 
extrem de 

SECETOS!

Randamentele porumbului în 2007

Hemotrade Kft
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CANTITATE ȘI 
CALITATE

PRODUCȚIE

CAPACITATEA 
REZISTENȚA PLANTEI

REZISTENȚA ȚESUTULUI
REZISTENȚĂ LA SECETĂ

BCS Pi
TECHNOLOGY

STRUCTURA SOLULUI
HUMIFICARE
APĂ OPTIMĂ

NUTRIENȚI EXPLORAȚI
SUPLIMENT DE GAZ
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Porumb tratat cu tehnologia Pi

Fără tratament Cu tratament
Sistemul rădăcinii Sistemul rădăcinii

Hemotrade Kft
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Calitatea produselor

Kj/100g

Kj/100g

%

1360.00

321.00

9.72

1.00

65.33

53.30

68.00

78.33

2.28

1312.00

310.00

10.23

1.03

61.98

59.20

78.40

75.33

2.29

1507.00

355.0

8.43

1.30

75.82

75.30

86.00

87.58

2.03

1403.00

331.00

9.25

1.05

66.13

52.70

75.40

79.72

3.29

1363.00

322.00

9.36

1.05

64.52

54.20

69.70

77.83

2.90

1509.00

356.00

10.05

1.10

72.99

68.30

78.70

86.70

2.63

Parametri

Continut de energie

Unitate Tratat 4Tratat 1 Tratat 5 Tratat 6 Netratat 2 Netratat 3

%

%

%

%

%

%

Continut de energie

Continut N

Cenusașă

Zahar

Amidon

Amidon în materia 
uscataă

Materie uscată

Grasime

Porumb tratat cu 
tehnologia Pi
Comparația parametrilor 
fizici și chimici în două 
mostre de porumb 
netratat și una de 
porumb tratat cu 
tehnologia Pi în 2006.

Datele au fost măsurate 
într-un laborator 

Hemotrade Kft
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Creșterea porcilor
Tehnologiile avansate (îngrășare, climat, furajare) reduc 
semnificativ consumul specific de hrană, pierderile cauzate de 
mortalitate, dar măresc semnificativ creșterea greutății și
îmbunătațesc conversia furajelor pentru animale.

Tehnologia Pi a BCS oferă soluții complexe în următoarele 
domenii:
-Producția de furaje Pi pentru animale - conținut ridicat de 
nutrienți, furaje cu mai puțini germeni
-Suplimente de furaje Pi - furaje verzi sau folosind suplimenți 
furajeri Pi
-Adăparea Pi - cu Apă Pi specifica speciilor (unică în lume)
-Tratarea Pi a așternutului - animalele nu balegă în grajd
-Purificarea Pi a aerului - este o sarcină specifică în cazul 
creșterii porcilor industrială

Toate fermele noastre nu au nici un miros neplăcut!

-Tratamentele veterinare Pi - aplicare de tratamente naturiste 
în  locul medicamentelor scumpe
-Tehnologia de creștere și îngrășare Pi - crearea de locuri 
pentru scărpinat, pentru scăldarea în apă Pi și crearea de spații 
pentru hodorogeală.
Aplicarea acestei tehnologii speciale rezultă mai multă 
eficiență, preț mărit al furajului produs, luarea în greutate mai 
mare și o proliferare mai bună (o creștere mai mare a
populației, o involuție mai optimă)
 

Hemotrade Kft
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21 Septembrie 2006
la Mernye, ferma de referință din județul Somogy, scoafa

Nyanyoca a fătat 21 de purcei

2013
Competiția măcelarilor

Hemotrade Kft
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Creșterea bovinelor

Capacitatea de producție de lapte
   cantitatea de lapte
   calitatea de nutrienți în lapte

Capacitatea de a produce carne
   Propriețățile de producție ale cărnii, 
individual și pe populație, abilitatea 
de creștere a vițelului ca mamă

Hemotrade Kft



Cei trei piloni principali
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CEI TREI PILONI PRINCIPALI AI TEHNOLOGIEI PI A BCS DE PRODUCERE A CĂRNII DE VITĂ

Tehnologia de creștere 
si îngrasare Metode de adăpare

   Apa Pi specifică speciilor cu 
echipamentul mobil

   Echipamentul de producere a Apei Pi
specifică speciilor cu sistem de curățare 
stabil încorporat 

Creștere extensivă

Creștere semiintensivă

Furajare

Pășune (înnoită)

Combinată

Hemotrade Kft
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Producția laptelui Pi a BCS

Beneficiile fiziologice ale consumului de lapte 
de vacă și lactate:

-reglementează procesele vitale și conferă o energie mărită 
pentru eficientizarea
funcționalității organismului
-ajută la detoxificarea organismului
-întărește sistemul imunitar și mărește capacitatea de apărare 
împotriva bolilor
-împiedică răspândirea agenților patageni în organism
-crește regenerarea celulelor rănite și regenerează țesuturile
-îmbunătățește adaptabilitatea
-crește capacitatea de muncă la sarcini
-crește indicele de producere
-importanță majoră în prevenția și vindecarea osteoporozei, 
care a ajuns o
epidemie a vremurilor noastre
-scade zilele concediilor medicale plătite, urmărind sistematic 
feedback-urile (20%)  

Hemotrade Kft



Rezultate
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Cantitate de lapte

Celule

Continut grasimi

Proteine

Minerale

Ferma era lipsita de mirosuri

Combaterea
mustelor

Costurile medicamentelor

8.500 l/ 305 zile

Minim 500.000

2.9%

3.4%

2011

22 
Multe muște

2 
Puține muște

-40%

10.250 l/ 305 zile

Maxim 270.000

3.7%

3.3% 

2012

Mare

+0.3%

+0.4%

+0.4%

Schimbari

+20.6%

Schimbări la ferma de lactate a companiei din Sárkeresztes

Hemotrade Kft
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Vinicultura

Vinurile Pi au caracteristici și calități speciale 
produse de tehnologiile Pi ale BCS.

Rezultatele au indicat faptul că perioada de 
valabilitate a vinului s-a multiplicat. După ce o 
sticlă de vin este deschisă și consumată pe 
jumătate, la câteva luni după redeschiderea sa,
cantitatea de vin rămasă este consumabilă.

Alte rezultate arată că vinul Pi are gust mult 
mai bun decât vinurile folosite ca probă.

Tehnologia Pi a BCS oferă vinului gust mătăsos, 
în timp ce gustul devine mai puternic și 
consistent.

Vinul Pi nu conține materii periculoase sau 
care pot cauza deteriorarea sănătății. Multe din 
aceste vinuri sunt câștigătoare de medalii de 
aur.
 

Hemotrade Kft
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Un triumf fără precedent a fost realizat de către selecția 
Cabernet Franc din 2009, din Eger, care a fost prezent la 
competiție și prezentat de către revista organică maghiară 
de top, numită BioHolMi.

Acest vin minunat a fost produs de către vinăria Gajdos și 
printre alte 6, a câștigat Marea Medalie de Aur, dintre mai 
mult de 5000 de competitori. În plus, acest vin a fost 
premiat la I Festival de Vin Organic Maghiar în 2012, la 
renumita plajă Öko din Gárdony, la lacul Velence. Ca 
garanție, revista eco BioHolMi, partenerul media al 
evenimentului, a prezentat acest vin la Mundus Vini, pentru 
a fi măsurat la scară mondială.

Acest succes strălucitor este o piatră de temelie pe drumul 
succesului pentru vinurile organice maghiare. Vinăria 
Gajdos a devenit fermă organică în totalitate. Ei folosesc 
tehnologia specială Pi pe durata întregului proces de 
producție a vinului.

Celebrul cuvee al regiunii este „Sângele taurului”, produs 
tot de vinăria Gajdos. Una din componente, Cabernet Franc, 
este câștigătoare Mundus Vini, care potrivit acestui triumf, 
își poate începe propria carieră.

Hemotrade Kft



Familia de cosmetice Gesa
Cremele noastre Gésa au fost dezvoltate cu ajutorul 
tehnologie Pi a BCS și folosesc abilitatea de hidratare a 
Apei Pi, pentru a oferi soluții la problemele pielii. Toate 
produsele au doar compuși naturali și au un conținut 
mărit de vitamina A și E.

Semnele externe ale îmbătrânirii naturale ale pielii pot 
fi tratate cu aceste produse. Rezultatele se pot vedea 
încet, dar crema poate încetini semnificativ 
îmbătrânirea pielii, iar efectul este permanent.
 
Cremele regenerează și mușchii netezi de sub piele, de 
aceea efectele durează mult timp.Balsamul Gésa este 
foarte indicat în cazul hemoroizilor.

Hemotrade Kft
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Ulei pentru gătit RÉ
Produs din materie primă produsă cu ajutorul
tehnologiei Pi, stors la rece și energizat cu 
tehnologia Pi BCS specifică, fără compuși chimici.

Uleiul Ré asemănător Apei Pi este caracterizat de o
stabilitate mărită și se poate păstra timp îndelungat.

Are punctul de ardere foarte ridicat, de aceea, după
ce s-a răcit poate fi folosit de mai multe ori, fără a 
risipi nici măcar o picătură.

Ajunge mai repede la punctul de frigere, de aceea 
consumul de energie este mai redus.

Nu difundă cu carnea care se frige în ea, de aceea
consumul este redus cu 30%.

Proprietățile uleiului Ré asupra organismului:

1. La ardere nu se produce colesterol nociv.
2. Folosindu-l, se asigură cantitatea necesară de
vitamina E organismului.
3. Asigură acizii grași pe care organismul nu reușește
să îi producă.
4. Transmite bioenergie, astfel ajută la funcționarea
optimă a organismului viu prin surplusul de energie.
Comercializăm în recipiente de 1, 2, 5 și 10 litri. 
 

Hemotrade Kft
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Conservarea legumelor si fructelor Pi

În Ungaria, condițiile naturale sunt foarte bune pentru 
cultivarea fructelor și legumelor. Este pământ
agricol fertil, apă pentru irigare și tehnicieni 
profesioniști. În timpul producției cu tehnologia Pi a 
BCS,
experți agricoli monitorizează viața plantelor, de la 
semănare până la recoltat și ajută fermierii cu sfaturi
profesionale pe tot parcursul productiei.
După controlarea continuă a calității, legumele vor fi 
procesate în maximum 4 ore de la recoltare, pentru
a asigura conținutul ridicat de vitamine și minerale. Ca 
rezultat al tehnologiei Pi a BCS, se poate obține
calitatea perfectă, conservare de lungă durată și o 
perfectă finețe a fibrelor, în cazul fructelor și 
legumelor. 

Hemotrade Kft



Conservate fara conservanți
CONSERVATE FĂRĂ CONSERVANȚI - O SENZAȚIE MONDIALĂ

Avantajele tehnologiei Pi a BCS de cultivare a culturilor de câmp, 
comparativ cu industria actuală, sunt:
-fructul nu pierde vitamine și conținut nutritiv, precum nici aroma sau 
parfumul specific
-Nu conține conservanți și zahăr. Diabeticii le pot consuma!
-Produsul finit rămâne original, ca atunci când a fost cules,
pentru mulți ani
-Produsul finit protejează sănătatea datorită vitaminelor și
substanțelor active originale rămase. Planta este perfect pură,
nu conține nici urmă de chimice!
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Structura fibrelor produselor este aceeași ca a fibrelor plantelor tinere.
Nu se folosesc chimicale, conservanți, coloranți alimentari, geluri sau ați 
aditivi.
Esența conservării Pi a BCS fără conservanți este că produsul
cultivat se conservă în forma lui recoltată, fără nici un conservant, fară 
tratament termic sau saramură, doar în apă Pi și rămâne în forma lui 
inițială.
Produsul finit rămâne în starea originală chiar și după decenii,
dacă e necesar!

Hemotrade Kft



Reprezentat si 

distribuitor autorizat si exclusiv în România a 

HEMOTRADE KFT

G A B O T T I 
P R I M A  M A T E R I A

CONTACT

www.primamateria.ro fb.com/primamateria.ro primamateria.ro@gmail.com

Arad, Str. Unirii nr.19 (intrare din strada Dragalina)        Tel: 0744 815 566
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