
Innowacyjna technologia zmieniająca
parametry fizykochemiczne wody  

w procesie nawadniania dla rolnictwa

Blue Boson S .A,. al. Solidarności 117/207, 00-140 Warszawa

www.blueboson.eu

http://www.blueboson.eu/


Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Modernizacja gospodarstw rolnych, w ramach poddziałania

„Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" PROW 2014-2020 - nabór 20

Nabór do 19.08.2021
Możesz ubiegać się o dofinansowanie jako rolnik, jeżeli:

➢ jesteś posiadaczem samoistnym lub zależnym (dzierżawa) gospodarstwa rolnego

obejmującego co najmniej 1 ha i nie więcej niż 300 ha gruntów ornych, sadów, łąk trwałych,

pastwisk trwałych, gruntów rolnych zabudowanych;

➢ posiadasz nieruchomość służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych

produkcji rolnej- położonych na terytorium Polskiej, zwanych dalej „gospodarstwem”;

➢ w gospodarstwie, którego jesteś posiadaczem, prowadzisz w celach zarobkowych działalność

rolniczą w zakresie produkcji zwierzęcej lub roślinnej;

➢ w okresie 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o przyznanie pomocy, został  

osiągnięty przychód z tej działalności w wysokości co najmniej 5 tys. zł.



NORMALNA STRUKTURA WODY vs HEKSOGONALNA STRUKTURA WODY

Czy wiesz, że...?

Zarówno grafit, jak i diament są wykonane z węgla, a ich właściwości chemiczne są takie
same. Różni się ich struktura molekularna. W przypadku diamentów atomy węgla są ściśle
razem ułożone,w porównaniu z grafitem, w którym wiązania między warstwami są słabe.



Blue Boson jest międzynarodową firmą, która
reprezentuje ponad 25 lat badań opatentowanych
technologii stosowanych zarówno w projektach
roliczych, przemysłowych, jak i środowiskowych.
Nasze doświadczenie obejmuje ponad dekadę
produkcji i instalacji naszych urządzeń -
EFFECTOR® w różnych sektorach ciężkiego
przemysłu i rolnictwa. Technologię, która
dotychczas była dostępna tylko dla firm z
ogromnym potencjałem produkcyjnym oraz Hi-
Tech.

Oferujemy
rozwiązania

rewolucyjne
ekologiczne,

i przyszłościowe
które poprawiającą

efektywność energetyczną gospodarstw,
polepszają wzrost roślin
i wspierającą hodowle zwierząt.



Woda o zmienionej strukturze fizykochemicznej

Wykorzystując najnowszą opatentowaną technologię
Blue Boson – za pomocą energii rezonansowej, czyli
fal elektromagnetycznych modyfikujemy strukturę
wody - stwarzając nową równowagę

powoduje, że woda mamiędzycząsteczkową, co
lepsze właściwości.

Efektem technologii jest zmiana napięcia
powierzchniowego, wpływająca na wiązania i kąty
pomiędzy poszczególnymi cząsteczkami tworzącymi
wiązania - wodoru i tlenu. Wpływa to m.in. na takie
właściwości jak: zmiana lepkości, ciepło parowania,
pojemność cieplna temperatury topnienia,
reaktywność związków wodorowych z organicznymi i
nieorganicznymi pierwiastkami.



Wygląd wody przed strukturyzowaniem

Technologia Blue Boson

Korzstając z wiedzy o fizyce kwantowej i stosowanej
przekształcamy parametry materii uwalniając
energii z poziomu cząsteczkowego. Z pomocą

potencjał
narzędzi

takich jak rezonans magnetyczny i częstotliwość fal, jesteśm
w stanie zmienić właściwości fizykochemiczne płynów,
gazów i pierwiastków na poziomie molekularnym w celu
osiągnięcia zamierzonych wyników.

Nasze technologie stanowią nową podstawę dla rozwiązań
odnawialnych i regeneracyjnych zaprojektowanych w celu
zwiększenia wydajności produckcji przy jednoczesnej
ochronie zasobów naturalnych i pomocy w odwróceniu
szkód wyrządzonych środowisku, przekształcając kiedyś
niezbędne wydatki w realne oszczędności i zyski.



Zasilanie:

Natężenie prądu:

Moc:

230 V – 50Hz

60 mA

300 mW

PARAMETRY TECHNOLOGIIEFFECTOR®



CERTYFIKATY I PATENTY



Nasze rozwiązania umożliwiają:
• Zmniejszenie napięcia  

zwiększając tym samym
powierzchniowego wody,

biodostępność wody i
składników odżywczych.

• Poprawa porowatości gleby i promowanie głębszej strefy  
korzeniowej oraz zmiękczenie gleby.

• Eliminacja osadzania się kamienia w liniach i sprzęcie
irygacyjnym.

• Znaczące zmniejszenie zapotrzebowania na wodę, nawet  
w czasie suszy.

• Zmiękczanie gleby i uwalnianie związanych minerałów i  
przyspieszenie infiltracji wody.

• Zwiększanie gęstości składników odżywczych w glebie.

Technologia dla Rolnictwa

T E C H N O L O G I A W Z G O D I E Z P L A N E T Ą



• ZDROWSZE UPRAWY
Nasza technologia pozwala na dostarczenie najwyższej jakości wody.  
Spełniająca wymagania odnośnie upraw ekologicznych.
• OBFITE PLONY
Zwiększona produkcja i znacząco poprawiona jakość produktów
rolnych. Większy plon z tego samego areału, szybszy wzrost.
• REDUKCJA CHEMII I ZANIECZYSZCZEŃ
Nasza technologia redukuje potrzebę użycia chemikaliów przy  
uprawach i znaczącą poprawia czystość wody.
• LEPSZE NAWODNIENIE ROŚLIN
Szybsze wchłanianie wody przez glebę – lepsza przyswajanie składników
mineralnych. Zwiększona absorpcja dolistna, lepsza odporność roślin.
• TECHNOLOGIA PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA
Wykorzystujemy tylko elektro-mechaniczne formy uzdatniania wody
bez dodatku chemii.
• OSZCZĘDNOŚCI WODY I ENERGII
Obniżenie kosztów produkcji i znaczące oszczędności w wydatkowaniu
energii.
• GWARANCJA JAKOŚCI
Zapewniamy 10 letnią gwarancje na nasze urządzenia.

Korzyści | Uprawy



• ZDROWSZE ZWIERZĘTA
Naszaz technologia pozwala na lepsze przyswajanie minerałów i witami  
przez zwięrzęta poprzez dostarczenie najwyższej jakości wody pinej.
• MAKSYMALIZACJA PRODUKCJI
Zwiększona produkcja i poprawa jakości produktów odzwierzęcych.
• MNIEJSZA ILOŚĆ ANTYBIOTYKÓW I CHEMII
Nasza technologia poprzezi znaczącą poprawe jakości wody pozwala na  
zminimializowanie użycia antybiotyków i leków. Zapewniamy nowy  
poziom bezpieczeństwa zdrowotnego.
• POZYTYWNY WPŁYW NA ŻYWOTNOŚĆ
Zwiększona odporność zwierząt gospodarczych i mniejsza śmiertelność.
• TECHNOLOGIA PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA
Możemy zapewnić wyższe standardy bezpieczeństwa, stosując
niechemiczne, przyjazne dla środowiska systemy oparte na
nanoczęstotliwościach.
• OSZCZĘDNOŚCI WODY I ENERGII
Obniżenie kosztów produkcji i znaczące oszczędności w wydatkowaniu
energii.
• GWARANCJA JAKOŚCI
Zapewniamy 10 letnią gwarancje na nasze urządzenia.

Korzyści | Hodowla



UZDATNIANIE WODY PITNEJ

ZMIANA ZAWARTOŚCI ŻELAZA ZMIANA ZAWARTOŚCI MANGANU

przed BB po instalacji BB przed BB po instalacji BB

Efekty naszej technologii



Studium przypadku: Penetracja gleby

• Uzdatniona woda zwiększa wydajność  
przesiąkania gleby; osiągnięcie wzrostu  
przyswajalności cieczy do 200%.

• Zmieniony stan uzdatnionej wody radykalnie  
zmniejsza ewapotranspirację wód  
powierzchniowych; znacznie skracając czas  
penetracji wody przez glebę.

• Przykład penetracji powierzchni jak na zdjęciu  
przy użyciu 5 litrow wody przebiegał przez  
nawadnianie kroplowe: (po lewej) przy użyciu  
nieoczyszczonej wody, (po prawej) przy użyciu  
uzdatnionej wody.



Co zrobić, aby otrzymać środki w 10 krokach ?

1. Podpisujemy umowę z Blue Boson S.A.;
2. W momencie podpisywania umowy i wniosku do ARiMR, zawieramy także umowę w ramach,

której zapłacimy Tobie za możliwość badań wpływu naszej technologii na rośliny i zwierzęta.
Chcemy zbadać statystyczną zmianę parametrów wody wpływającej na kondycję zwierząt i
roślin oraz znaczącą poprawę środowiska naturalnego i będziemy wdzięczni za współprace i
dane z Twojego gospodarstwa jako osobnego ekosystemu.

3. Pobieramy niezbędne dane do wniosku;
4. Na podstawie udzielonego nam pełnomocnictwa składamy wniosek do ARiMR i wystawiamy

fakturę pro forma;
5. Informujemy Ciebie o terminie podpisania wniosku z ARiMR;
6. Nasz przedstawiciel udaję się z Tobą do agencji, aby podpisać umowę;
7. Środki są przelewane na konto wykonawcy w kwocie 183 270 PLN;
8. W ciągu 14 tygodniu projektujemy i montujemy urządzenie EFFECTOR®
9. Przez następne 2 lata uczestniczysz w międzynarodowym programie badawczym BlueBoson;
10. Po 24 miesiącach rozliczamy się z Tobą fakturą za pozostałą kwotę inwestycji;



Zaufali nam
APLEONA | BOCA VERA CRUZ | BYT THERM | CEZ SKAWINA |  

DOW CHEMICAL | DUSLO | EINPARK | ENGIE | LG CHEM |
MARTIN HEATPLANT | NISSAN | OAXACA | | SLOVNAFT | ŠKODA  

ENERGO | WĘGLOKOKS | PEMEX MEXICO | ZEPAK Konin



Dziękujemy

Blue Boson S .A,. al. Solidarności 117/207, 00-140 Warszawa  

www.blueboson.eu / info@blueboson.eu
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