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Гумінові препарати виробництва ПП «НВФ «Добробут» 
 

Назви препаратів Застосування Ефекти/періоди застосування Склад 
Норми 

застосування 

Вартість, 

грн./л з 

ПДВ 

Грунтовий 

кондиціонер 

Внесення у грунт 

восени, до посіву, 

або під час посіву 

Деструкція залишків культур 

Збільшення доступності добрив 

Активізація грунтової мікрофлори 

Хелатування мікроелементів 

Збільшення всмоктування поживних речовин 

Відновлення родючості грунту 

Гумінові речовини - 300 

г/л 
10 л/га 

Будь ласка, 

зробіть 

запит 

Сід Пауер® Передпосівна 

обробка насіння  

Збільшення енергії проростання насіння, забезпечення 

дружніх сходів, формування розвиненої кореневої системи, 

покращення зимостійкості та посухостійкості рослин 

Гумати та фульвати -100 

г/л, Mn-5 г/л, Cu-5 г/л, 

Zn-5 г/л 

1 л/т насіння 

Будь ласка, 

зробіть 

запит 

Гуміплант-Колосові 
Листкове 

підживлення 

Активізація ростових процесів, збільшення поглинання 

поживних речовин з грунту, підвищення посухо та 

зимостійкості, зменшення стресів від дії ЗЗР. Періоди: 

осіннє та весняне кущіння, вихід у трубку, колосіння  

Гумати та фульвати -100 

г/л, K-20 г/л, 

мікроелементи-5 г/л* 

0.4 л/га (2-4 

обробки) 

Будь ласка, 

зробіть 

запит 

Гуміплант-ZnB 
Листкове 

підживлення 

Підтримка вегетації кукурудзи у критичні фази розвитку:  

3-5 та 6-8  листків 

Гумати та фульвати -100 

г/л, K-20 г/л, Zn-10 г/л, 

B-10 г/л  

0.4 л/га (2-3 

обробки) 

Будь ласка, 

зробіть 

запит 

Гуміплант-

Соняшник 

Листкове 

підживлення 

олійних культур 

Збільшення кількості сім’янок у кошику,  

накопичення олії у насінні 

Збільшення доступності поживних речовин грунту 

Періоди: 2-6 листків; 7-10 листків; цвітіння 

Гумати та фульвати -100 

г/л, K-20 г/л, B-15 г/л 

0.4 л/га (1-3 

обробки) 

Будь ласка, 

зробіть 

запит 

Гуміплант-Соя 
Листкове 

підживлення 

Збільшення вмісту білку та підвищення його якості.  

Періоди: 2-4 трійчастих листка, бутонізація, цвітіння, 

початок утворення бобів 

Гумати та фульвати -100 

г/л, K-20 г/л, B-5 г/л, 

Mo-1 г/л 

0.4 л/га (2-4 

обробки) 

Будь ласка, 

зробіть 

запит 

Гуміплант-Буряк 
Листкове 

підживлення 

Збільшення цукристості 

Підтримка вегетації цукрового буряку у критичні фази 

розвитку: 4-6 та 10-12 справжніх листків 

Гумати та фульвати -100 

г/л, N-60 г/л, S-50 г/л,  

B-5 г/л, Mn-5 г/л 

0.4 л/га (2-4) 

обробки) 

Будь ласка, 

зробіть 

запит 
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Назви препаратів Застосування Ефекти/періоди застосування Склад 
Норми 

застосування 

Вартість, 

грн./л з 

ПДВ 

Гуміплант 

Листкове 

підживлення 

універсальне 

Активізація ростових процесів, збільшення поглинання 

поживних речовин з грунту, підвищення посухо та 

зимостійкості, зменшення стресів від дії ЗЗР, захист від УФ-

випромінювання 

Гумати та фульвати –

120 г/л, K – 40 г/л 

0.4 л/га (2-4 

обробки) 

Будь ласка, 

зробіть 

запит 

Гуміплант-Плюс 

Листкове 

підживлення 

універсальне 

Висококонцентрований гуміновий препарат. Активізація 

ростових процесів, підвищення посухо та зимостійкості, 

зменшення стресів від дії ЗЗР, захист від УФ-

випромінювання 

Гумати та фульвати – 

300 г/л, K – 24 г/л 

0.15 л/га (2-4 

обробки) 

Будь ласка, 

зробіть 

запит 

Гуміплант-Аміно 

Листкове 

підживлення 

універсальне 

Висококонцентрований гуміновий препарат з вмістом 

амінокислот. Активізація ростових процесів, підвищення 

посухо та зимостійкості, зменшення стресів від дії ЗЗР 

Гумати та фульвати – 

300 г/л, K – 40 г/л, 

амінокислоти – 25 г/л 

0.15 л/га (1-3 

обробки) 

Будь ласка, 

зробіть 

запит 

Гуміплант-Аміно 

max 

Листкове 

підживлення 

універсальне 

Антистресова дія, активізація ростових процесів, захист від 

УФ-випромінювання 

Гумати та фульвати – 

240 г/л, K – 30 г/л, 

амінокислоти – 60 г/л 

0.2 л/га (1-3 

обробки) 

Будь ласка, 

зробіть 

запит 

Humi Force 100® 

Овочі, фрукти, 

дерева, 

декоративні 

рослини, газонні 

трави 

Пришвидшення дозрівання, покращення смакових якостей 

та зовнішнього вигляду, антистресовий ефект 

Гумінові речовини – 100 

г/л, амінокислоти – 100 

г/л 

0.3-1 л/га 

Будь ласка, 

зробіть 

запит 

 
* Мікроелементи Mn, Zn, Cu, Fe у хелатній формі, S, B, Mo 

www.humiplant.com

