
 

 

 

 

ІНСТРУКЦІЯ ДО ЗАСТОСУВАННЯ 

(промисловий сектор) 

ГУМІФРЕНД® 

Комплексне добриво на основі гумату калію з додатковим вмістом корисних 

мікроорганізмів та продуктів їх метаболізму 
 

Опис: рідина від коричневого до чорного кольору зі  специфічним запахом. 
 

Фасування: 1 л, 5л, 10л. 
  

Склад:  

 калійні солі гумінових та фульвових кислот; 

 комплекс мікроорганізмів: Bacillus subtilis, Bacillus megaterium var. рhosphaticum, Ba-

cillus muciloginosus, Bacillus macerans, Paenibacillus polymyxa; 

 БАР (амінокислоти, пептиди); янтарна (бурштинова) кислота; поліетиленгліколь;  

мікроелементи (сірка, магній, цинк, залізо, марганець, бор, мідь, кремній, молібден, 

кобальт).  
 

Біологічна дія препарату: 

 прискорює надходження в рослину  поживних речовин  і підвищує коефіцієнт  їх       

використання; 

 посилює  фунгіцидні  та рістстимулюючі  властивості мікрофлори ґрунту за рахунок 

інтродукції корисних мікроорганізмів; 

 активізує синтез білків, вуглеводів і вітамінів в рослинах; 

 підвищує стійкість рослин до негативних факторів навколишнього середовища; 

 активізує ріст та розвиток рослин; 

 підвищує врожайність та якість сільськогосподарської продукції. 
 

Призначення: 

 для обробки ґрунту з метою збагачення калійними солями гумінових та фульвових 

кислот і мікроорганізмами;  

 для обробки насіння; 

 внесення в рядок, фертигація; 

 для обприскування рослин під час вегетації. 
 

Спосіб застосування: 

Обробка ґрунту, внесення в рядок -  внесення в рядок проводять робочим розчином перед 

дискуванням, оранкою, культивацією, сівбою або висаджуванням сільськогосподарських  

культур. 

Передпосівна обробка насіння - проводять  шляхом нанесення  робочого розчину          

напіввологим методом за допомогою стандартних машин для протруювання насіння.  

Обробку насіння проводять у затінку, уникаючи дії прямих сонячних променів. 
 

Позакореневе підживлення (обприскування) рослин - проводять робочим розчином у 

період  вегетації в рекомендовані фази розвитку рослин. 

Позакореневе підживлення бажано проводити у безвітряну погоду, вранці або ввечері. 



Рекомендовані норми витрат  в інтегрованому та органічному землеробстві 

Культура 

Обробка насіння 
Внесення в рядок;  

фертигація 
Обприскування рослин 

Гуміфренд, 

л/т 

Робочий  

розчин, 

л/т 

Гуміфренд, 

л/га 

Робочий  

Розчин, л/га 

Гуміфренд, 

л/га 

Робочий 

розчин, 

л/га 

*Обробка ґрунту: Гуміфренд 0,5-1,0 л/га, робочий розчин 150-300 л/га 

Зернові 

0,8-1,0 

10-15 

0,3-0,5 20-50 0,3-0,5 

150-300 

Бобові 5-10 

Технічні 10-20 

Овочеві  

відкритий 

ґрунт 

20,0-30,0 

мл/кг 
0,7-1,0 л/кг 

0,8-1,0 

Поливна норма 0,4-0,6 

Садові,  

декоративні 
- - 

Поливна норма 0,8-1,5 
500-800 

Ягідні - - 300-500 

* В органічному землеробстві рекомендовано застосовувати ГУМІФРЕНД® разом з        

біодеструктором ЕКОСТЕРН® 

Гуміфренд можна застосовувати як самостійно, так і сумісно з іншими дозволеними  

препаратами живлення та захисту рослин. Попередньо бажано провести тест на сумісність.  

 

Перед застосуванням препарат збовтувати!  Розчин препарату зберігати не більше  

доби! 
 

Заходи безпеки: 

При попаданні препарату на шкіру необхідно видалити серветкою залишки та промити  

місце ураження  водою з милом.  При попаданні в очі – ретельно промити їх водою. 

 

Гарантійний термін зберігання:  

3 роки від дати виготовлення за температури  від 10 0С до 40 0С  за умов зберігання в       

герметичній упаковці виробника, в захищеному від світла місці.  

Після відкриття упаковки – термін зберігання препарату становить не більше 6 місяців. 

 

ТУ У 20.1-38010942-004:2017 

 

Посвідчення про державну реєстрацію: серія А № 06323 

 

Виробник: ПП «БТУ-Центр», 24321, м. Ладижин, Вінницька обл., вул. Будівельників, 35. 

тел./факс (04343) 6-87-09 

 

Відділ збуту: тел./факс  (044) 594-38-83              


