


Ґрунт
Причини деградації ґрунтів

Полив та опади спричиняють засолення ґрунтів;

Втрата органічної складової у ґрунті;

Внесення пестицидів та агрохімікатів в ґрунт; 

Нераціональне використання ріллі; 

Нераціональне використання в якості пасовищ; 

Вітрова та водна ерозія спричинена зменшенням
лісових насаджень;

Промислове та техногенне забруднення ґрунтів;



ГУМІНОВІ КИСЛОТИ 
(гумінова та фульвова кислоти)

важливі для рослин за трьома
основними напрямами :

Гумінові кислоти забезпечують здатність рослин
отримувати корисні речовини з грунту.

Гумінові кислоти сприяють розвитку та 
збільшенню кореневої системи.

Фульвова кислота сприяє стійкості рослин до 
стресу, покращує біологічну активність та сприяє 
проникненню поживних речовин крізь клітини 
рослин.



ЛЕОНАРДИТ

Вміст Гумінової та Фульвої кислот в 
природних ресурсах (%)

Леонардит 65-85

Торф 10-40

Сапропель 10-20

Буре вугілля 10-30

Гумус 5-15

Компост 2-5

Ґрунт 1-5

Мул 1-5

Вугілля 0-1

Гумінові та Фульвові кислоти являють собою
фінальну стадію розпаду компонентів матерій
рослинного та тваринного походження. 

Гумінова складова формується шляхом хімічної та
біологічної гуміфікації рослинних та тваринних
матерії під впливом дії мікроорганізмів.

Гумінові кислоти являють собою комплекс молекул, 
що існують в натуральній формі в ґрунтах, торфах, 
океані та прісній воді. Один із основних природних
джерел гумінових кислот - ЛЕОНАРДИТ.

У природному середовищі процес гуміфікації та
формування гумінової та фульвової кислот триває
мільйони років. 





Про
КОМПАНІЮ 

ТОВ “ДВIНТ” — новаторська компанія, що займається 
виробництвом органічних добрив із леонардиту.

Технологічна лінія компанії дозволяє виробляти органічні добрива, 
використовуючи природні властивості леонардиту та високоякісних 
органічних домішок без додавання хімічних елементів та 
каталізаторів.

Постійний контроль якості на всіх етапах виробництва дозволяє нам 
забезпечити наших клієнтів високоякісними органічними добривами 
з уніфікованими характеристиками.

Усі продукти вироблені нашою компанією сертифіковані згідно 
законодавчих норм та протестовані уповноваженими лабораторіями 
та дослідницькими центрами.



100% органічне добриво. 
Стимулює біологічну активність у ґрунті.
Збільшує врожайність до 40%. 
Сприяє поглинанню рослинами поживних елементів та
підвищує вміст гумусу у ґрунті.
Зменшує токсичність ґрунту після використання
пестицидів та захищає ґрунт від впливу іонів важких
металів та інших шкідливих елементів.
Стимулятор росту рослин, сприяє розвитку кореневої
системи та активізує проростання насіннєвого матеріалу.
Сприяє стійкості рослин до несприятливих факторів
навколишнього середовища та хвороб.
Сприяє розвитку більш здорових, сильних рослин, 
покращує їх зовнішній вигляд та якісні характеристики.
Зменшує період дозрівання на 10 – 15 діб.
Пришвидшує процес поділу клітин рослин та активізує їх
зростання. 
Використовується у комплексі з усіма добрива та ЗЗР.

PREMIUM HUMIC 
РІДКИЙ 

Параметр Од. вим. Результат

рН 9.55±0,2

Органічна речовина % 88.2±0,1

Органічна речовина (на суху 
речовину)

% 67.1±0,1

Загальний вміст гумінових 
кислот

gr/liter 160±0.1

Вологість % 95.6±0,01

Фосфор P2O5 % 0.2±0.004

Калій К2О % 1.1±0,01

Кальцій CaO % 0.14±0,01

Магній MgO % 0,04±0,002

Натрій % 0,005±0,00044

Цинк % 0.002±0,00044

Магній % 0.0016±0,00044

Марганець % 0.00109±0,00044

Залізо % 0,0059±0,00044

Кадмій % <0.0001

Нікель % <0.0001

Ртуть % <0.0001

Молібден % <0.0001

Кобальт % <0.0001

Хром % <0.0001

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯКОСТІ



ГУМАТ КАЛІЯ
ПРЕМІУМ ГУМАТ 
Переваги використання

100% органічне добриво
Покращує якісні характеристики ґрунту. 
Стимулює біологічну активність у ґрунті.
Покращує стійкіть грунту до стресів.
Стимулятор росту рослин.
Сприяє розвитку кореневої системи. Сприяє
пророщуванню насіння
Покращує поглинання рослинами поживних речовин.
Посилює дію мінеральних добрив. 
Збільшує врожайність до 60%.
Зменшує період дозрівання на 1-2 тижня.
Сприяє стійкості рослин до несприятливих факторів
навколишнього середовища
Сприяє розвитку більш здорових рослин. Покращує їх
зовнішній вигляд та якісні характеристики.
Захищає від негативного впливу УФ випромінювання.
Використовується з усіма видами добрив та ЗЗР для усіх
типів рослин

ПУДРА

Характеристики Встановлено 
аналізом

Зовнішній вигляд Пудра чорного 
кольору

Вологість %, не більше 20,0

PH  1% розчину, pH 9,2

Масова частка Гумінових та Фульвових кислот у 
перерахунку на суху органічну речовину, %, не

менше
Включаючи:

Гумінові кислоти
Фульвові кислоти

76-85

68-72
8-13

Масова частка фосфору (P2O5) % 0,04

Масова частка азоту (N) % 0,25

Масова частка калію (K2O) % 13,1

Масова частка кальцію (CaO) % 1,91

Масова частка сірки (SO3) % 2,12

Розчинність % 96,8



100% органічне гранульоване добриво

Підвищує врожайність до 40% без
додаткового використання добрив.

Застосовується для усіх видів рослин.

Відновлює родючість ґрунту.

Покращує поглинання рослинами поживних елементів, 
збільшує вміст гумусу та макроелементів у ґрунті.

Зменшує токсичність ґрунту після використання
пестицидів та захищає ґрунт від впливу іонів важких
металів та інших шкідливих елементів

Сприяє розвитку більш сильних, здорових рослин. 
Покращує їх зовнішній вигляд та якісні характеристики

Добриво має пролонгований ефект

HUMIGRAN

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯКОСТІ 

Параметри Од. вим Результат

pH 10-12

Загальний вміст 
гумінових кислот 

% 18-21

Фосфор P2O5 % 3,7-5,2

Калій К2О % 19-23

Кальцій CaO % 9.4-10.9

Магній MgO % 6.9-7.4

Сірка SO3 % 5.2-6.7

Fe, B, Zn, Cu, Mn, Cr, Mo, Co



HUMIGRAN NPK

Стимулює розвиток сильної кореневої системи.
Сприяє розвитку розгалудженої кореневої системи за
рахунок дії мікробіоти.
Покращує проникність поживних речовин через мембрану
рослин.
Покращує засвоєння азоту, фосфору та калію та
попереджає формуванню нітратів.
Підвищує ефективність ензимів.
Підвищує стійкість рослин до хвороб та несприятливих
факторів навколишнього середовища.
Збільшує вміст вітамінів та мінералів у рослинах
Стимулятор росту рослин. 
Покращує якісні характеристики ґрунту. Відновлює
родючість

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЯКОСТІ 
Параметр Од. вим Показник

Вологість % 11,6

pH 6,7

Загальний вміст 
гумінових кислот

% 30

Фосфор, P2O5 % 1,6

Азот, N % 3,32

Калій, К2О % 2,33

Fe, B, Zn, Cu, Mn, Cr, Mo, Co



КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО  
РЕКУЛЬТИВАЦІЇ ҐРУНТУ  ЗА  
ДОПОМОГОЮ ГУМІНОВИХ ДОРИВ

ФОРМУВАННЯ ҐРУНТОВОГО ШАРУ 
Humigran NPK + Леонардит, 500 – 2000 кг\1 га. 
Дискування.

ВИСАДКА ШВИДКОЗРОСТАЮЧИХ РОСЛИН
Висадка швидкозростаючих рослин. Полив
розчином Гумат калія «Преміум гумат». 
Дискування через 10-14 діб.

ФОРМУВАННЯ МІНЕРАЛЬНОЇ СКЛАДОВОЇ 
ГРУНТУ
Humigran 200-500 кг\га.

ЗАМОЧУВАННЯ ПОСІВНОГО МАТЕРІАЛУ
Використання Гумата калія «Преміум Гумат» 
згідно інструкції.

ПІСЛЯ ПОСАДКИ
Полив Гуматом калія «Преміум Гумат» згідно
інструкції.



Технологічні лінії з виробництва
органічних добрив

Наша компанія спеціалізується на розробці, імплементації
та введенні в експлуатацію технологічних ліній з 
виробництва органічних добрив. 

Технологічна лінія з виробництва гідрогуматів дозволяє
виробляти рідкий безбаластний гумат з концентрацією 160 
грам гумінових кислот на 1 літр фінального продукту.

Виробнича лінія, розроблена нашими спеціалістами
дозволяє виробляти органічне гранульоване добриво на
основі куриного посліду та леонардиту. Дана технологія
дозволяє досягнути двох основних цілей — утилізація
відходів птахівництва та виробництво унікального
органічного добрива — рекультиватора

Наша компанія забезпечує своїх клієнтів унікальними
технологіями та гарантованим забезпеченням сировиною.



ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ! 
ОФІЦІЙНІ ПАРТНЕРИ

Tel: +380672300532

Tel: +380679770877

01135,  Україна, Київ, вул. Чорновола 41-д офіс 13

e-mai: Dvint.ua@gmail.com

web site: humic-leonardite.com
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