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Для гумінових речовин характерне 
функціонування в мікрокількостях 
та здатність викликати в рослині 
формоутворювальні процеси, 
зокрема ріст коренів, пагонів, закла
дання квіток і плодів. Посилення 
росту рослин відбувається завдяки 
стимуляції розтягнення клітин. 
Гумінові кислоти активують роботу 
клітинних мембран, знижують кис
лотність позаклітинного середовища 
і тим самим посилюють пластич
ність клітинних стінок. Однак 
видов ження клітини – це не просто 
розтягнення клітинної стінки (адже 
розтягуючись, клітинні стінки не 
стають тоншими), а й одночасний 
синтез нових компонентів клітинної 
стінки. Це своєю чергою підтвер
джує участь гумінових кислот у син
тезі та транспорті нових клітинних 
полісахаридів і білка в клітинах рос
лин. Однак потрібно чітко розуміти, 
що під дією гумінових речовин гено
тип рослин не змінюється. Гумінові 
речовини лише допомагають росли
нам розкрити їхній генетичний 
потенціал без появи нових спадко
вих властивостей. 

Контролюючи клітинне ділення, 
видовження і ріст, взаємодію між 
частинами й органами рослин гумі
нові речовини вибірково та специ
фічно включаються в найважливіші 
процеси рослин, такі як дихання, 
фотосинтез, живлення. Процес 
дихання – це окиснення органічних 
речовин, в результаті чого виділя
ється енергія й утворюється вугле
кислий газ та вода. Дихання в рослин 
виконує дві важливі біологічні функ
ції. Перша – забезпечення рослини 
енергією, а друга – це багатоетапний 
процес утворення численних про
міжних речовин, які необхідні для 
повноцінного розвитку рослин. Всі 
процеси в клітині регулюються фер
ментами. Саме під дією гумінових 
речовин активується синтез фермен
тів, що своєю чергою впливає на 
швидкість дихання рослин. Під дією 
гумінових речовин відбувається 
зміна будови та функціонування 
листового апарату рослин – зміню
ється його кількість, маса сирої 
речовини та площа асиміляційної 
поверхні. Завдяки зростанню площі 

З
а останні десятиліття 
інтенсивного викорис
тання ґрунтів під вирощу
вання сільськогосподар
ських культур із верхніх 

шарів пашні використано в серед
ньому 50% запасу гумусу – найваж
ливішої складової органічної речо
вини ґрунту, основним компонентом 
якої є гумінові кислоти. 
Біодеградація гумусу орних земель 
пов’язана з процесами зменшення 
кількості рослинних решток у ґрунті 
та активністю мінералізації в ньому 
органічних речовин. Щорічні втрати 
гумусу становлять понад 20 млн т і, 
відповідно, збільшуються площі 
деградованих земель на 80 тис. га. 
За даними НААН, щорічна втрата 
поживних речовин при вирощу
ванні високопродуктивних культур 
(цукрових буряків, зернових й особ
ливо соняшнику) становить 450–
500 тис. т. Враховуючи різний рівень 
стійкості ґрунтів проти процесів 
антропогенної дії, на практиці 
передбачають різні нормалізуючі 
заходи щодо поліпшення їхнього 
гумусового стану та родючості. 
Вичерпання запасів гумусу спричи
нило збіднення ґрунтів і значно 
посилило процеси міграції основних 
поживних елементів у нижчі гори
зонти. Тому наростальне антропо
генне навантаження на навколишнє 
середовище зумовило виникнення 
такого глобального завдання сучас
ності, як цілеспрямоване регулю
вання порушень рівноваги в екосис
темах. Спрямоване відновлення при
родної гумусної родючості передба
чає пошук нових форм і видів орга
нічних добрив, способів їхнього 
внесення, розробку агротехнічних 
заходів депонування і зберігання 
біогенних елементів гумусу, що 
допоможе підвищити якісні 
парамет ри ґрунтів. 

Для відновлення родючості ґрунто
вого комплексу доцільніше 
і дешевше використовувати еле
менти альтернативного 
землеробст ва – біогумусні органічні 
добрива, які отримують за допомо
гою промислової переробки торфу, 
сапропелю, окисненого бурого 
вугілля. В нинішніх умовах саме цим 
речовинам відводиться першочер
гова роль у підвищені ефективності 
та покращені екологічної ситуації в 
сільському господарстві. Гумінові 
речовини виконують ряд важливих 
екологічних функцій у біосфері – 
акумулятивну, транспортну, регуля
торну, фізіологічну і захисну. 
Утворення гумінових речовин являє 
собою другий за масштабністю після 
фотосинтезу, процес трансформації 
органічної речовини в природі, в 
який втягується близько 20 Гт вуг
лецю в рік. Враховуючи історію 
досліджень гумінових речовин, 
нагромадилася величезна кількість 
наукових фактів, які переконливо 
свідчать про фундаментальне їх зна
чення у функціонуванні екосистеми. 
Історія відкриття гумінових речовин 
бере свій початок XVIII ст. Перші 
результати досліджень у цій області 
пов’язані з роботою Ф. Ахарда, який 
дією розчину лугу на ґрунт та торф 
отримав темнобурий розчин. Багато 
уваги гуміновим кислотам приділив 
великий шведський хімік Я. Бер
целіус. Дослідження стимулюваль
ного впливу гумінових речовин на 
розвиток сільськогосподарських 
рослин одержали найбільш повний 
розвиток уперше в нашій країні 
близько 70 років тому. Пріоритетне 
значення, безсумнівно, мають 
роботи професора Л. Хрестевої, яка 
в Дніпрі на початку 50х років мину
лого століття створила лабораторію 
з вивчення гумінових добрив. 
Широке використання в 

дослідженнях сучасних методів, 
таких як молекулярна спектромет
рія, рентгенографія, електронна 
мікроскопія, електронний парамаг
нітний резонанс, допомогло розши
рити уявлення про молекулярну 
будову і реакційну здатність гуматів. 

Як зазначалося раніше, перші дослі
дження проводилися ще XVIII ст., 
проте інтерес до цього питання не 
слабшає і нині. Про це свідчать 
багато наукових оглядів останніх 
років. Нові результати досліджень 
щодо молекулярної структури гумі
нових речовин висвітлено в роботах 
A. Piccolo та Г. Федотова, С. Шоби. 
Також молекулярногенетичні дані 
про зміну властивостей рослин під 
дією гумінових речовин досліджу
вали S. Trevisan, A. Botton, S. Vaccaro, 
A. Vezzaroa, S. Quaggiotti, S. Nardi. 
Розподіл гумінових речовин у ткани
нах рослин вивчали N. Kulikova, 
D. Abroskin, G. Badun. Це дало мож
ливість поставити нові завдання для 
наукових досліджень у цій галузі. 
Реакційна здатність гумінових речо
вин обумовлена їх гідрофобногід
рофільним співвідношенням. 
Гумінові речовини – це гетерогенні 
полідисперсні азотовмісні сполуки 
фенольної природи. У складі їх моле
кул виділяють ароматичні кільця із 
замісниками (здебільшого карбо
ксильними й фенольними групами); 
N і S містять гетероцикли й аліфа
тичні ланцюжки. Раніше гумінові 
речовини розглядали як макромоле
кули. У пізніших дослідженнях їх 
описують як супрамолекулярні утво
рення, що складаються з молекул, 
пов’язаних між собою ковалент
ними зв’язками. Супрамолекулярна 
природа гумінових речовин була 
підтверджена електронномікроско
пічним аналізом гумусової матриці 
ґрунтових гелів. 

Ефективність застосування 
гуматів – погляд сучасності
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та проти дії збудників хвороб 
і шкідників. Застосування препарату 
Naturvital Plus у фазу ВВСН 29–32 та 
ВВСН 40–48 у нормі 0,4 та 0,6 л/га 
в посівах озимої пшениці підвищило 
показники врожайності на 0,22–
0,16 т/га порівняно з контрольним 
варіантом (рис. 1). Також за результа
тами досліджень було встановлено 
позитивний вплив досліджуваного 
препарату на формування елементів 
продуктивності культур. 

Рослини, які вирощуються в польо
вих умовах, постійно перебувають 
під впливом різноманітних стресо
вих чинників, що можуть призвести 
до незворотних змін у їхній струк
турі та функціонуванні. Тому для 
запобігання проявів стресфакторів 
на рослинний організм потрібно 
використовувати препарати на 
основі амінокислот, які допомагають 
активувати обмінні процеси, синтез 
нових амінокислот, відновлювати 
водний баланс, поліпшувати запи
лення та виступають джерелом енер
гії, підвищуючи посухостійкість. 

Підживлення посівів озимої пше
ниці препаратом AminoHumic в 
нормі 0,4–0,6 л/га у фазу ВВСН 29–32 
та ВВСН 40–48 покращує показники 
врожайності на 0,18–0,42 т/га, або на 
3,8–8,8%, порівняно з контролем 
(рис. 2). Також високу ефективність 

препарату відмічено в наростанні 
листової поверхні в нормі 0,6 л/га – 
площа листків становила 87,6 см2/
рослину. В умовах досліджень вста
новлено позитивну дію препарату на 
прояви стресфакторів. 

Один із показників ефективності дії 
гуматів на рослини – інтенсивність 
процесу фотосинтезу і, як наслідок, 
накопичення ними органічної речо
вини, оскільки ці процеси є біологіч
ною основою формування врожаю. 
До основних показників фотосинте
тичної системи рослин та продуктив
ності процесу агрофітоценозів нале
жать вміст хлорофілів a і b, їх сумар
ний вміст a+b та вміст каротиноїдів. 
Внесення препарату Terrenova у фазі 
ВВСН 29–32 забезпечило вміст сухої 
речовини в листкових пластинках 
– відповідно 7,8% з перевищенням 
контролю на 0,4%. Вплив препарату 
Terrenova на фотосинтетичну актив
ність листкового апарату виразніше 
проявлявся у пізніші фази органоге
незу. Так, у фазі ВВСН 37–39 вміст 
сухої речовини в листкових пластин
ках за внесення препарату Terrenova 
становив 10,1% у фазі цвітіння – від
повідно 13,3% зі зростанням до 
контролю за фазами розвитку – на 
0,6% та 1,1%. Крім того, внесення 
гуматів Daymsa у фазі ВВСН 29–32 
підвищило вміст хлорофілу в лист
кових пластинках через два тижні 

після внесення порівняно з контр
олем – на 0,03–0,07% за показника на 
контролі 1,26%. Найефективнішим 
препаратом, що виявляє найбільшу 
ефективність при формуванні фото
синтетичних елементів, визначено 
Terrenova в нормі 0,4–0,8 л/га – вміст 
хлорофілу в листкових пластинках 
становив 1,32–1,33%. Перевага цього 
варіанту, на нашу думку, полягає в 
його хімічному складі, оскільки пере
важають гумінові та фульворечо
вини в поєднанні з допоміжними 
складовими, якими є амінокислоти 
(серин, глютамінова кислота, пролін, 
лейцин, аргінін та ін.) і фосфор. 
На початкових фазах росту й 
розвит ку вони відіграють особливо 
важливу роль та беруть участь у фор
муванні кореневої системи, активу
ють процеси коренеутворення, 
нагромаджують більшу кількість 
запасних речовин, особливо цукрів. 
Підживлення посівів озимої пше
ниці препаратом Terrenova від фази 
ВВСН 29–32 та ВВСН 37–39 у нормі 
0,4–0,8 л/га підвищувало показники 
врожайності на 0,29–0,49 т/га порів
няно з контрольним варіантом 
(рис. 3).  

Через зміну клімату на планеті та 
глобальні потепління в землероб
ських регіонах підвищується вплив 
кліматичних умов на процеси росту 
та розвитку рослин, тому потреба 
в застосуванні гуматів із метою 
захисту рослин від несприятливих 
погодних умов зростатиме з кожним 
роком.

Якщо вам потрібна кваліфікована 
допомога у виборі препаратів 
для позакореневого підживлення, 
звертайтеся до представників ком-
панії «Спектр-Агро», які завжди 
оперативно нададуть інформацію 
щодо ефективності застосування 
продуктів та детальні рекомендації 
їх використання. Завжди раді 
співпраці! 

листової поверхні та сирої маси 
листків збільшується вміст хлорофі
лів, хлорофільного індексу та чистої 
продуктивності фотосинтезу. 
Обробка рослин гуміновими препа
ратами збільшує товщину листової 
пластинки внаслідок розростання 
клітин основної фотосинтезуючої 
тканини – хлоренхіми, яка має вплив 
на інтенсивність процесів дихання 
та фотосинтезу. Також корисний 
морфологічний вплив гумінові речо
вини здійснюють на ріст кореневої 
системи за допомогою активних 
форм кисню, які є продуктами про
цесів життєдіяльності рослин. 
Активні форми кисню створюють 
градієнт кальцію в апікальній 
області кореня, що приводить до 
вторинного росту коренів. Активні 
форми кисню змінюють проник
ність мембран і це позитивно впли
ває на поглинання поживних речо
вин. Застосування гумінових препа
ратів збільшує концентрацію оксиду 
азоту, ауксинів й етилену, що збіль
шує масу кореня середньої щіль
ності та товщину кореня. Гумати 
впливають на доступність поживних 
речовин і це напряму пов’язано з їх 
здатністю утворювати комплекси 
з катіонами металів, що дає можли
вість підвищити коефіцієнт засво
єння елементів живлення. Гумінові 
кислоти впливають також і на ґрунт, 
покращуючи його структуру, 

зв’язуючись із глинистими частин
ками та формуючи стабільні орга
нічні сполуки, які підвищують каті
оннообмінну здатність ґрунту. 
Гумінові кислоти можуть утриму
вати в 16 разів більше мінералів, ніж 
глина, роблячи поживні речовини 
доступнішими для рослин. 
Проникаючи між глинистими 
шарами, гумінова кислота може 
доставляти до рослин калій. Вона 
також реагує із такими елементами, 
як фосфор, цинк і кальцій. Тож вони 
менше реагують з іншими 

елементами в ґрунті. Гумати допома
гають рослинам економніше вико
ристовувати вологу в спеку і забез
печують високий вміст води в їхніх 
тканинах. Подібним чином підвищу
ється захисна реакція рослин проти 
несприятливого впливу високих 
температур і нестачі вологи.

Багаторічними дослідженнями вста
новлено, що гумати іспанської ком
панії Daymsa мають істотний вплив 
на формування структурних елемен
тів урожаю сільськогосподарських 
культур. Застосування гуматів 
Daymsa при позакореневих піджив
леннях на фоні основного удобрення 
в критичні етапи органогенезу сіль
ськогосподарських культур дає 
змогу в повному обсязі використати 
елементи живлення, що внесені 
з добривами, з одного боку, а з дру
гого – активізує кореневу абсорбцію 
елементів завдяки стимулюванню 
ростових процесів у корені, збіль
шує вміст хлорофілу в листках, під
вищує проникність клітинних 
мембран, покращує транспорт 
поживних елементів та продуктів 
метаболізму. Препарати на основі 
гумінових речовин компанії Daymsa 
прискорюють обмінні процеси в 
рослинах, збільшують швидкість 
утворення білків, підвищують стій
кість рослин проти несприятливих 
умов навколишнього середовища 
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Офіційний імпортер в Україні:
ТОВ «Спектр-Агро»
08702, м. Обухів, вул. Промислова, 20
моб.: +38 067 443-42-26
www.spectr-agro.com

Рис. 1. Ефективність застосування препарату Naturvital Plus на посівах озимої пшениці 
в умовах Центральної України

Рис. 3. Ефективність застосування препарату Terrenova на посівах озимої пшениці 
в умовах Центральної України

Рис. 2. Ефективність застосування препарату Aminohumic на посівах озимої пшениці в 
умовах Центральної України


