
Plantonit BioGumate (БіоГумат) 

Plantonit BioGumate* –.комплексний природно-енергетичний препарат контактно-системної 

дії для підсилення росту, розвитку та підвищення врожайності рослин. Використовується для 

обробки насіння і для позакореневої обробки рослин. 

Гумінові речовини збільшують катіоно-обмінну здатність ґрунту, покращуючи 

структуру ґрунту і підвищуючи здатність ґрунту забезпечувати рослину необхідними 

поживними речовинами. Гумінові речовини також викликають електрохімічний потенціал в 

коренях, що сприяє засвоєнню поживних речовин. Через збільшення виробництва фенольних 

сполук, гумінові речовини підвищують стійкість до стресів рослини.. 

* BioGumate – (від лат.) - БіоГумат. 

 

Дія і вплив добрива: 

• поліпшення якості врожаю 

• повноцінно підживлює рослину 

• активує ріст та розвиток рослини 

• прискорює утворення гумусу в ґрунті 

• підвищує якість та класність с/г культур 

• стимулює розвинення кореневої системи 

• посилення діяльності корисної мікрофлори 

• підвищує стійкість с/г культур до збудників захворювань 

 

Хімічний склад та властивості: 

Склад: 

1 ГІФ кислоти 10 % 10 *MgO 15 г/л 

2 Амінокислоти 2 г/л 11 SO3 10 г/л 

3 Фітогормони 2 г/л 12 B 5 г/л 

4 Бетаїн 1000 ррm/л 13 *Fe 5 г/л 

5 Хітозан 100 ррm/л 14 *Mn 5 г/л 

6 ПАР 3% 15 *Cu 5 г/л 

7 N 20 г/л 16 *Zn 5 г/л 

8 P2O5 20 г/л 17 *Mo 0,5 г/л 

9 K2O 20 г/л *Елемент в хелатній формі EDTA 

 

рН –  

Густина –  

Препаративна форма - Концентрат суспензії  

Тарна одиниця: 1л, 10л, 20л.  



Рекомендовані норми витрати Плантоніт BioGumate: 

Культури Фаза росту та розвитку 
Норма витрат, 

л/га 

Зернові колосові 
Кущення (ВВСН 21-29) 2-3 

Вихід в трубку – прапорцевий листок (ВВСН 30-49) 2-3 

Соняшник 
2-3 пари листків (4-6 листків) (ВВСН 14-16) 2-3 

5-6 пар листків (10-12 листків) (ВВСН 30-33) 2-3 

Соя, горох 
3-5 трійчастих листків (ВВСН 14-16) 2-3 

Бутонізація – початок цвітіння (ВВСН 51-61) 2-3 

Кукурудза 
3-5 справжніх листків в (ВВСН 13-15) 2-3 

6-8 листків (ВВСН 16-18) 2-3 

Ріпак 
Весняна розетка – стеблування (ВВСН 21-39) 2-3 

Бутонізація (перед цвітінням) (ВВСН 50-61) 2-3 

Цукрові буряки 

4-6 листків (ВВСН 14-16) 2-3 

Змикання листків в рядках (ВВСН 19-34) 2-3 

Змикання листків в міжряддях (ВВСН 35-39) 2-3 

Картопля 
Стеблування (ВВСН 21-39) 2-3 

Бутонізація (ВВСН 51-59) 2-3 

Томати, перець, 

баклажани 

Обробка у фазі 2-4 справжніх листків (ВВСН 12-16) 2-3 

Початок цвітіння – дозрівання плодів (ВВСН 61-89) 

(з інтервалом 7-10 днів) 
2-3 

Огірки 

Сходи – 3-6 справжніх листків (ВВСН 13-16) 2-3 

Плодоношення (ВВСН 71-89) (обробка з інтервалом 

7-10 днів) 
2-3 

Морква 
4-6 справжніх листків (ВВСН 14-16) (обробка з 

інтервалом 7-10 днів) 
2-3 

Цибуля, часник 
3-6 справжніх листків (ВВСН 14-16) (обробка з 

інтервалом 7-10 днів) 
2-3 

Капуста 

2-3 справжніх листків (ВВСН 12-13) 2-3 

Формування качана (ВВСН 41-49) 2-3 

Кінець цвітіння (ВВСН 65-69) 2-3 

Виноград 

Обробка перед цвітінням (ВВСН 53-57) 2-3 

Обробка в період цвітіння (ВВСН 61-69) 2-3 

Ріст ягід (ВВСН 71-79) (з інтервалом 7-10 днів) 2-3 

 

 

 

 

 

 

 

ГАРАНТУЄМО МОЖЛИВЕ! 


