
Різноманіття гумінових препаратів 
спричиняє труднощі аграріїв з їх ви-
бором. Передусім важливо обирати 
препарати від перевіреного вироб-
ника. Тоді можна бути впевненим 
– появі на ринку передував процес 
розробки і випробувань у наукових 
установах, що є одним із чинників 
якості гумінового препарату та забез-
печує науковий супровід. Вже майже 
чверть століття саме так працює 
ТОВ «Агрофірма «Гермес», виробник 
комплексних гумінових добрив. Нині 
слово Гумісол для багатьох стало 
синонімом гумінового добрива. Це не 
завжди добре для компанії, оскільки 
на ринку багато неякісної продукції, 
виробники якої приписують собі таку 
ж саму якість.
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Гумус та гумінові речовини ґрун-
ту мають чудові властивості: вони 
зв’язують та нейтралізують токсикан-
ти – як неорганічні, так і органічні.

На сьогодні гумінові речовини ґрунтів 
не можуть повною мірою виконувати 
свої екологічні функції через інтен-
сифікацію, яка призвела до вкрай 
негативних наслідків – безперервної 
втрати родючості. На щастя, гумінові 
речовини є не тільки у ґрунтах. Ве-
личезні їх запаси сконцентровані в 
інших природних джерелах рослинного 
походження. Та головне – гумінові 
речовини утворюються у процесі 
вермікомпостування.

Саме такі екзогенні гумінові ре-
човини, зокрема, добрив Гумісол 
певною мірою компенсують втрати 
дрібноземного гумусу ґрунтів. Вони 
сприяють збереженню родючості та 
допомагають ґрунтовій мікробіоті й 
рослинам адаптуватися до природно-
кліматичних і техногенних екологічних 
чинників.

У критичних умовах добрива Гумісол 
багаторазово підвищують шанси на 
отримання якісного врожаю.
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Агрофірма «Гермес» представляє 
кілька модифікацій традиційних пре-
паратів: добрива Гумісол (на основі 
вермікомпосту) для 12 видів культур, 
а також новий стимулятор-коренеут-
ворювач Гумікор, гумінову суспензію, 
призначену для передпосівної обробки 
насіння та внесення в ґрунт у як ґрун-
тового кондиціонеру та активатора 
мікробіоти.

Випробування в Інституті зернових 
культур у 2018 році засвідчили, що 
обробка насіння Гумікором, внесення 
його у ґрунт та позакореневі обробки 
добривами Гумісол дали непогані 
результати щодо врожайності, а від-
повідно – дуже цікаві розрахунки 
прибутку:

Ö²ÍÀ ÏÈÒÀÍÍß 
Добрива АФ «Гермес» мають при-

йнятну для українських аграріїв ціну. 
Наприклад, вартість однієї позакоре-

невої обробки добривом Гумісол-плюс 
04 Олійні становить близько 81 грн/га. 
Дотримання повного технологічного 
ланцюжку – обробки насіння та по-
закореневих обробок рослин у певні 
фази росту та розвитку забезпечує 
найкращий результат. 

Завдяки органо-адаптивній технології 
можна заощадити до 30% на мінераль-
них добривах за рахунок підвищення 
їх ефективності при сумісному засто-
суванні з Гумісолом. Цю технологію 
перевірено в Інституті ґрунтознавства 
й агрохімії ім. О. Н. Соколовського, а її 
ефективність підтверджено аграріями.

ÄÈÂÎ ÄÈÂÍÅ
А ось що ще цікаво: деякі аграрії з 

недовірою ставляться до українських 
добрив, зокрема Гумісолу, тільки тому, 
що вони українські. Перевага віддаєть-
ся виключно імпортним препаратам 
і теж тільки тому, що ті з Європи чи 
начебто звідти. Водночас добривами 
Гумісол вже майже 20 років з успіхом 
користуються фермери з Німеччини. 
Виникає питання – чому?

Тепер ви знаєте, як пом’якшити 
інтенсивні технології, збільшити вро-
жайність, покращити якість, підви-
щити рентабельність і залишатися 
успішними навіть за непростих умов 
господарювання. 
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ÒÀ ÃÓÌ²ÍÎÂ² ÏÐÅÏÀÐÀÒÈ «ÃÅÐÌÅÑÓ»

ТОВ «Агрофірма «Гермес»  Тел.: (095) 291-60-17, (096) 670-85-73  www.humi-plus.com  Краматорськ – Україна

Н
а

 п
р

а
в

а
х 

р
ек

л
а

м
и

Елементи структури та врожайність зерна гібрида кукурудзи Солонянський 298 СВ
залежно від використання мінеральних добрив і препаратів Гумікор і Гумісол-плюс 03 Кукурудза

Варіант Урожайність
зерна, т/га

Приріст врожаю Витрати,
грн/га

Вартість
врожаю, грн*

Зиск, 
грн/гат/га %

Контроль (без добрив) 3,17 – – - 15 850 15 850
N60P60K60 (нітроамофоска, під передпосівну культивацію) 5,36 2,19 69,1 5063 26 800 21 737

N60 (КАС, під передпосівну культивацію) 4,86 1,69 53,3 1672 24 300 22 628
Внесення в ґрунт: Гумікор (5 л/га, під передпосівну культивацію) + 

обробка насіння: Гумікор (3,0 л/т) + 2 позакореневі обробки посівів: 
Гумісол-плюс 03 Кукурудза (0,5 л/га)

4,97 1,80 56,8 569 24 850 24 281

За ціни 5000 грн/т.

Елементи структури та врожайність насіння гібрида соняшнику Ясон
залежно від використання мінеральних добрив і препаратів Гумікор, Гумісол-плюс 04 Олійні

Варіант Урожайність, 
т/га

Приріст врожаю Витрати,
грн/га

Вартість
врожаю, грн*

Зиск,
грн/гат/га %

Контроль (без добрив) 2,53 – –  – 25 300 25 300
N60P60K60 (нітроамофоска, під передпосівну культивацію) 3,22 0,69 27,3 5063 32 200 27 137

N60 (КАС, під передпосівну культивацію) 2,90 0,37 14,6 1672 29 000 27 328
Внесення в ґрунт: Гумікор (5 л/га, під передпосівну культивацію) + 

обробка насіння: Гумікор (3,0 л/т) + 2 позакореневі обробки посівів: 
Гумісол-плюс 04 Олійні (0,5 л/га)

3,19 0,66 26,1 559 31 900 31 341

* За ціни 10 000 грн/т.

Щоб дізнатися більше – звертайтеся
до ТОВ «Агрофірма «Гермес»:

(095) 291-66-17, (096) 670-85-73 
http://www.humi-plus.com/


