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   По ча ти з об роб ки насіння
Об роб ка насіння сьо годні — чи не най

менш за трат ний і вод но час чи не най е фек
тивніший аг ро захід. Ре алізація ге не тич но го 
по тенціалу рос лин відбу вається, ли ше як що 
не має об ме жень для роз вит ку рос лин від 
по чат ку їхньої ве ге тації. То му в провідних 
сільсько го с по дарсь ких країнах об роб ка насін
ня — не ли ше важ ли вий, а навіть за ко но дав
чо обов’яз ко вий еле мент. 

Су часні про труй ни ки мо жуть успішно 
справ ля ти ся з про бле мою шкідників і хво роб 
с.г. рос лин, про те во ни не за хи с тять від стре
со вих фак торів. До то го ж во ни ма ють пев
ний фіто ток сич ний вплив на мо лоді па ро ст ки. 
Са ме то му під час об роб ки насіння тре ба 
ви ко ри с то ву ва ти рістсти му лю ючі та ан ти ст ре
сові пре па ра ти. Доцільне та кож їхнє за сто су
ван ня шля хом пе ре дви сівно го вне сен ня в 
ґрунт та осінньо го по за ко ре не во го піджив
лен ня, яке дає рос ли нам змо гу на ко пи чи ти 
більше пла с тич них ре чо вин для кра щої пе ре
зимівлі.

   Вдо с ко на лю Ва ти тех но логії
На фоні кліма тич них змін та ви мог що до 

су час но го гос по да рю ван ня зро с тає вартість 
міне раль них до б рив і ЗЗР. Тож над зви чай но 
важ ли во ви ко ри с то ву ва ти їх раціональ но. 
На при клад, змен ши ти нор ми вне сен ня без втрат 
уро жай ності. Як це зро би ти? Оче вид но, тре ба 
вве с ти в тех но логію до дат ко ву скла до ву. У 
су час них си с те мах зем ле роб ст ва та кою скла
до вою є до б ри ва (пре па ра ти) з ефек том сти му
ляції рос ту та ан ти ст ре со вою дією. Во ни 
мо жуть місти ти гумінові ре чо ви ни, мікро е ле
мен ти, біологічно ак тивні ре чо ви ни, бак теріа
льні суміші. Се ред них най е фек тивніші ком п
лексні ба га то ком по нентні пре па ра ти, з яки ми за 
мінімаль них норм вне сен ня та помірних ви т рат 
на їхнє прид бан ня мож на до сяг ти знач них 
ре зуль татів. 

І про по зицій та ких аг ро за собів на рин ку 
Ук раїни безліч. Аг рарій має зро би ти ду же 
зва же ний вибір із цьо го роз маїття пре па
ратів. Вар то ма ти на увазі, що ви ко ри с тан ня 
про дуктів сумнівної якості не пе ревіре них 
ви роб ників як що й не на шко дить ва шим 
ла нам, то ко ристі аж ніяк не при не се. Не вар
то довіря ти фірмам, які обіця ють збільшен ня 
вро жай ності в ра зи, про те ма ють не ве ли кий 
досвід ро бо ти, «конспіру ють» склад про дуктів 
або підла ш то ву ють ся під бренд відо мої ком
панії, змінив ши од ну літе ру в назві своєї про
дукції то що. 

   об ра ти Пра Вильні Пре Па ра ти
Зви чай но, є ре альні про по зиції та ви роб

ни ки, якот ТОВ «Аг рофірма «Гер мес», що 
свят ку ва ти ме цієї осені своє 29річчя. Ком
панія ви роб ляє ком плексні гумінові пре па ра ти 
з ефек том сти му ляції рос ту, які містять гумі
нові та біологічно ак тивні ре чо ви ни, ко рис ну 
ґрун то ву мікро ф ло ру й мікро е ле мен ти в лег
ко до с тупній для рос лин формі та відомі під 
за галь ною на звою «гумісол». 

Си ро ви ною для них є верміком пост — 
цінне ор ганічне до б ри во, яке про ду ку ють 
«трудівни ки буртів» — чер воні каліфорнійські 
черв’яки, пе ре роб ля ю чи гній ВРХ.

   По тужні Пре Па ра ти ком Плекс ної дії
За вдя ки цінній си ро вині та унікальній тех

но логії ви роб ництва, до б ри ва АФ «Гер мес» 
за ре ко мен ду ва ли се бе як по тужні пре па ра ти 
ком плекс ної дії із ба га ть ма цінни ми вла с ти во
с тя ми. Во ни, зо к ре ма:
•    підви щу ють енергію про ро с тан ня насіння, 

за без пе чу ють фор му ван ня міцної пер вин
ної ко ре не вої си с те ми, от ри ман ня друж них 
сходів, які да дуть рос ли нам змо гу успішно 
кон ку ру ва ти з бур’яна ми; спри я ють кращій 
пе ре зимівлі; ма ють здатність підтри му ва ти 
рос ли ни в кри тичні фа зи роз вит ку — 

у підсум ку це за без пе чує от ри ман ня ви со
ких уро жаїв якісної про дукції;

•    підви щу ють ступінь ви ко ри с тан ня рос ли на
ми міне раль них до б рив і мінімізу ють 
не про дук тивні ви т ра ти;

•    по си лю ють дію пе с ти цидів і вод но час ніве
лю ють стрес куль тур них рос лин після вне
сен ня ЗЗР;

•    ра ди каль но зни жу ють хімічне на ван та
жен ня на ґрун ти, при ско рю ють про це си 
гу му со у тво рен ня, спри я ють ак тивізації 
ко рис ної ґрун то вої біоти, що, своєю чер
гою, ве де до підви щен ня ро дю чості ґрун ту 
та еко логізації про дукції.

   на ука радить — аг рарії схВа лю ють
Досліди на озимій пше ниці сор ту Ан тонівка, 

про ве дені на уков ця ми Ерастівської дослідної 
станції 2019 ро ку, по ка за ли, що ком плекс на 
тех но логія за сто су ван ня до б рив ТОВ АФ «Гер
мес» підви щує вро жайність на 10,8% порівня но 
з кон тро лем. Ця тех но логія вклю чає об роб ку 
насіння, вне сен ня гуміно вих пре па ратів ком панії 
в ґрунт та по за ко ре неві об роб ки.

У таб лиці на ве де но все охоп ну тех но логію 
за сто су ван ня пре па ратів ТОВ АФ «Гер мес», 
ефек тивність якої та кож до ве де на на уков ця ми.

от же, за ви роб ни чих ви т рат 285 грн/га 
на за сто су ван ня до стат ньої тех но логії 
вирощування на ос нові пре па ратів аФ 
«гер мес» от ри ма но 1355 гри вень зи с ку.

гумікор — сти му ля торко ре не у тво рю
вач, іму но мо ду ля тор, ан ти ст ре сант, роз роб ле
ний спеціаль но для об роб ки насіння. Кон цен т
ро ва на гуміно ва су с пензія, що містить усі ком
по нен ти верміком по с ту. Ціна — 79,2 грн/л.

гумісол-Плюс 01 зер ноВі — рідкий 
гуміно вий кон цен т рат. По туж ний сти му ля тор 
рос ту, що містить адап то ге ни, ан ти ст ре сан
ти. За сто со ву ють для об роб ки насіння, по за
ко ре не во го піджив лен ня за до по мо гою штан
го вих об при с ку вачів і вне сен ня в ґрунт 
апліка   то ра ми або штан го ви ми об при с ку ва ча
ми з од но ча сним за гор тан ням у ґрунт. Ціна 
— 162,36 грн/л. 

ТОВ АФ «Гер мес» га ран тує вчас ну та без
ко ш тов ну до став ку у будьякий ку то чок Ук раїни, 
а та кож кон суль таційну підтрим ку спеціалістів.

Із ро ку в рік зро с тає кількість ук раїнських 
аг раріїв, які вже на влас но му досвіді пе ре ко
на ти ся: до б ри ва Гумісол пра цю ють ефек тив
но і са ме за прин ци пом, який про по нує аг ра
ріям АФ «Гер мес»: «менші ви т ра ти — 
добрий вро жай».

Ме та — вро жай’2020
ВДА лий СТАРТ ОЗи ми Ни З ДО б Ри ВА ми 
ТОВ «АГ РОФІРмА «ГЕР мЕС» 

Препарат/Вид обробки   Норми 
внесення  Отримані результати/основна дія обробки

Гумікор 
Обробка насіння 2 л/т

– добрий старт за екстремальних погодних умов;
– кращий розвиток кореневої системи (до +20%);
– дружні, вирівняні сходи;
– кращий стан та забарвлення рослин;
–  інтенсивність росту (можуть наздогнати раніше 

посіяні рослини)

Гумісол-плюс 01 Зернові
Осіння позакоренева 
обробка

0,5 л/га
–  накопичення пластичних речовин для вдалої 

перезимівлі;
– формування майбутньої врожайності

Гумісол-плюс 01 Зернові
Перша позакоренева 
обробка навесні

0,5 л/га

– підвищення продуктивності рослин (врожайності);
–  антистресова дія на рослини при обробках з ЗЗР 

у бакових сумішах;
– покращення якісних показників

Гумісол-плюс 01 Зернові
Друга позакоренева 
обробка навесні

0,5 л/га – покращення якісних показників

тех но логія за сто су ван ня пре па ратів тоВ аФ «гер мес»

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


