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   Справжня до по мо га, 
а не міфічна па на цея

Ав жеж, без вчас но го до щу жо ден 
пре па рат не спра цює як слід. Та чи 
про дов жу ва ти ме аг рарій спра ву, роз по
ча ту з осені, чи ви ро щу ва ти ме цієї вес
ни ли ше ярі куль ту ри — в будьяко му 
разі йо му ста нуть в при годі дав но й 
до б ре відомі в Ук раїні пре па ра ти. Це — 
ком плексні гу  мінові до б ри ва від ТОВ 
АФ «Гер мес» на ос нові верміком по с ту, 
що пра цю ють не ли ше як уже звичні 
ба га ть ом гу ма ти. Во ни ма ють вла с ти
вості сти му ля торів рос ту, біо та мікро
до б рив.

Уже 25 років поспіль «Гер мес» 
ви роб ляє гумінові до б ри ва, ефек тив
ність яких пе ревіре на аг раріями на 
прак тиці та підтвер д же на на уков ця ми 
шля хом чис лен них дослідів. Зо к ре ма, в 
спів праці з Інсти ту том зер но вих куль
тур НА АН от ри мані ду же пе ре кон ливі 
ре зуль та ти.

У таб лиці на ве де но еко номічний 
ефект на озимій пше ниці сор ту Ан тонів

ка за леж но від ви ко ри с тан ня міне раль
них до б рив і гумінових пре па ратів 
гумікор та гумісол-плюс 01 Зер нові.

гумікор — сти му ля торко ре не у тво
рю вач, ви го тов ле ний у формі гуміно вої 
су с пензії, при зна че ний для пе ре дви сів
ної об роб ки насіння різних куль тур, 
на при клад зер но вих — ози мих чи ярих.

гумісол-плюс 01 Зер нові — рідке 
ком плекс не гуміно ве до б ри во, повніс
тю во до роз чин не. Містить на фоні 
гуміно вих ре чо вин при родні сти му ля
то ри рос ту, ко рис ну ґрун то ву мікро ф
ло ру, а та кож зба га че не мікро е ле мен та
ми са ме під по тре би зер но вих куль тур.

   За оща ди ти та За ро би ти
Зви чай но, ТОВ АФ «Гер мес» не 

за кли кає аг раріїв про сто за раз повністю 
відмо ви ти ся від уне сен ня міне раль них 
до б рив. Ідеть ся про їхнє ро зум не ви ко
ри с тан ня. Досліди Ерастівської дослід
ної станції Інсти ту ту зер но вих куль тур 
свідчать про еко номічну обґрун то ва
ність ви ко ри с тан ня до б рив Гумісол 
навіть порівня но з міне раль ни ми.

Досліджен ня в Інсти туті ґрун то 
з нав ст ва та аг рохімії ім. О.Н. Со ко
ловсь ко го засвідчи ли ре аль ну мож
ливість ско ро чу ва ти об ся ги вне сен ня 
міне раль них до б рив без втрат уро жай
ності. Ця тех но ло гія, відо ма як ор га но
адап тив на, дає змо гу ско ро ти ти ви т ра
ти на аг ро хі мічні за  со би на рівні 30%, 
що усе ред не но дорівнює еко номії 
близь ко 1000 грн/га. Це мож ли во 
за вдя ки заміні тра диційно го спо со бу 
вне сен ня до б рив на си с те му ком  біно
ва них по за ко ре не вих піджив лень із 
ви ко ри с тан ням гуміно вих до б рив 
гумісол.

   вибір — За ва ми
За ли ша ти ся при хиль ни ком ви ключ но 

тра диційних тех но логій чи пе ре хо ди ти на 
вигідніші еко номічні схе ми, які за  без пе
чу ють ви щу рен та бельність аг ро біз  не су, 
— вибір за ва ми. Тож не зво лі кай те та 
зро   біть уже цієї вес ни пер ший крок до 
ощад ли во го гос по да рю ван ня, більшої 
стабільності та кра щих при бут ків. До б
ри ва гумісол вам у цьо му до по мо жуть!

як за оща ди ти та більше 
за ро би ти в 2020-му

Спокійна й стабільна ро бо та ук раїн ським аг раріям ли ше снить ся. В ба га ть ох регіонах си ту ація з 
во ло гою в період осінньої посівної скла ла ся жах ли ва. До, під час і після сівби опадів не бу ло, а 
як що й бу ли, то ду же не значні.  «Зем ля чор на стоїть. Ми в роз пачі», — бідка ю ть ся сільгосп- 
ви роб ни ки че рез посівну «на су ху» та її наслідки. Та не ми ну че на стає вес на, а з нею ожи ва ють 
і надії на кра ще. 

+38 067 629 68 61
+38 050 475 71 31

* Різниця між вартістю прибавки та витратами на добрива, грн/га. Ціни по да но, ви хо дя чи з роз ра хун ку:  нітро а мо фо с ка — 10 300 грн/т, пше ни ця — 4 500 грн/т, КАС — 6 100 грн/т 

Економічний ефект на озимій пшениці сорту Антонівка залежно  від використання мінеральних  
добрив і препаратів Гумікор та Гумісол-плюс 01 Зернові

Варіанти досліду                           Урожайність,  
ц/га

Прибавка,  
ц/га

Витрати на 
добрива, 

грн/га

Вартість 
урожаю, 

грн

Вартість 
прибавки, 

грн/га

Різниця, 
грн/га*

Контроль 49,2 - 0 22 140 0 0

N60P60K60 56,1 6,9 3 862,5 25 245 3 105 -757,5

КАС (N45) 52,2 3 857,8 23 490 1 350 492,19

Обробка насіння  
Гумікор, 2 л/т

Осіння обробка посівів Гумісол-Плюс 01 Зер но ві, 0,5 л/га 
(фаза кущіння)

Обробка посівів на  вес ні Гумісол-Плюс 01 Зернові, 0,5 л/га 
(початок виходу в трубку)

52,7 3,5 203,2 23 715 1 575 1 371,8

Обробка насіння  
Гумікор, 2 л/т

Осіння обробка посівів Гумісол-Плюс 01 Зернові, 0,5 л/га 
(фаза кущіння)

Обробка посівів навесні Гумісол-Плюс 01 Зернові, 0,5 л/га 
(початок виходу в трубку)

Обробка посівів навесні Гумісол-Плюс 01 Зернові, 0,5 л/га 
(фаза колосіння)

53,3 4,1 285 23 985 1 845 1 560


