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FERTIGUM®

GUMAT

100 % водорозчинні гранула та порошок

Найвища якість сировини і продукту

Широкий спектр застосування: від 
обробки насіння до поєднання із сухими 
та рідкими мінеральними добривами

Запатентована технологія гранулювання 
для створення найкращих у світі 
водорозчинних продуктів на основі 
гумінової кислоти

ПРОДУКТ ВИПУСКАЄТЬСЯ У ВИГЛЯДІ 
ПОРОШКУ ТА ГРАНУЛ
(розмір гранул 0,8‒1 мм або 2‒4 мм)

Оригінальна назва Humi[K]

Висококонцентрований продукт від світового лідера у виробництві 
екстрагованого гумату (функціонального вуглецю)

Гумінові кислоти визнані єдиним і найбільш 
продуктивним елементом, який здійснює вклад у 
сталий розвиток агровиробництва



скріплює грунтові частинки піщаних та глинистих ґрунтів, що сприяє 
утворенню агрономічноцінної структури та збільшення пористості
збільшує вміст продуктивної вологи та знижує втрати води на 11 %
найкраще джерело для розвитку корисної мікрофлори, зокрема грибів
повертає до ґрунту втрачений вуглець
знижує засоленість ґрунту та знешкоджує негативну дію натрію та хлору
адсорбує залишки ЗЗР (в т. ч. гліфосату) та важкі метали
хелатує поживні речовини з добрив і ґрунту (наприклад, Fe, Zn, Mn, K, Ca, P)
утворює зв’язок з добривом, запобігаючи втраті поживних елементів (в т. ч. N)
посилює транспортування поживних речовни до рослини
збільшує врожай на 10–40 %
підвищує стійкість рослин до хвороб, зниження температури та посухи

Краще ніж леонардит
Fertigum Gumat виготовлено із напівбітумізованого гумаліту видо-
бутого у Північній Канаді. Ця сировина подібна до леонардиту, але 
містить вищу концентрацію гумінової й фульвової кислоти (вуглець 
біля 80 %) та значно нижчий рівень золи і важких металів (свинець, 
ртуть, миш’як)
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Активація гумінової кислоти
При виготовленні Fertigum Gumat використовується запатентова-
ний метод вологої екстракції для активації гумінової молекули з 
наступною 4 ступеневою фільтацією, для видалення всіх нерозчин-
них залишків
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Економія 
Fertigum Gumat можна легко перетворювати у рідкий концентрат й 
не сплачувати за доставку води. Саме тому використання сухої гумі-
нової кислоти значно знижує витрати на його внесення та коштує 
дешевше
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НОРМИ ТА СПОСОБИ ВНЕСЕННЯ

Листове підживлення  50‒100 г/га
Обробка насіння  200 г/т

Фертигація закритого ґрунту  1‒2 кг/га
Прикореневе внесення з NPK (в т.ч. РКД, КАС) 0,2‒0,5 кг/га
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Солі гумінових кислот,
у тому числі: 

солі фульвокислот

загальний вуглець

K₂O (калій органічних сполук)

N (азот органічних сполук)

кальцій

мікроелементи (Cu, B, Zn, Fe)

pН

СКЛАД


