
THE VALUE OF EXPERIENCE
THE STRENGTH OF INNOVATION

   Biolchim által ajánlott szőlő termesztési technológiák

   Termesztés kritikus pontjai

  Nov@ telepítéskor 25 l/ha

A fenti technológia tájékoztató jellegű, a helyi körülmények, adottságok figyelembevételével alakítsuk ki a végső technológiát. Ne felejtsük el, nem csavart gyártunk! Csak 
azokat a kezeléseket, és annyiszor használjuk, melyeket úgy ítélünk meg, hogy szükségesek a sikeres termesztéshez! A technológiai javaslat talajos termesztésre vonatkozik!
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KEZELETLEN KEZELT

A hazai szőlő termesztés a rendszerváltás óta több 
nehéz éven van túl, hol az időjárás, hol az értékesíté
si gondok, felvásárlási árak okoztak nehézségeket a 
termelőknek. Ennek következményeként a ter mesz
tési cél (tömegbor, prémium bor, csemegeszőlő) 
érdekében a fajtahasználat és a termesztéstechno
lógia is jelentős eltérést mutat. További nehézséget 
okoz, hogy klímánk változása miatt, olyan kihívások
kal is meg kell küzdeni mint például napégés, légköri 
aszály… stb., melyek a 90es évek előtt nem jelentet
tek problémát. A Biolchim technológia igyekszik min

den régen és újonnan felmerült kihívásra szakszerű 
megoldást biztosítani, különös figyelemmel az új tele
pítésű ültetvények gyors termőre fordítására. A szőlő 
termesztésben a talajon keresztüli tápanyagután
pótlás lényegesen kisebb hangsúllyal szerepel, mint 
a zöldségtermesztésben, ezért a lombon keresztüli 
kezelések hatása felértékelődik. A termesztés kritikus 
pontjait kiemeltük, ahol az elérni kívánt cél érdekében 
tettünk javaslatokat a problémák kezelésére. Ökoló-
giai termesztés esetén a Nov@ biostimulátorunk 
kimagasló eredménnyel használható.

Termésmennyiség fokozása, minőség javítása:
Mennyiség, minőség fokozása:

Rizammina 42
(13-8-21+ 2 MgO+ 
szerves anyagok)

2,5 kg/ha
K túl súlyos lombtrágya, mikroelemekkel, algakivonattal, 
hatására a termés méret és mennyiség fokozódik, minőség 
javul, komplex hatás.

Fagytűrő képesség, cukortartalom fokozása:

K-Bomber
(0-6-56)

2,54 kg/ha
Komoly Kutánpótlás, színesedés fokozása, érés segítése, 
cukortartalom növelése, vesszők beérését segíti.

Általános kondíció fokozás, termésmennyiség növelés:

Nov@
(növény és talaj  
kondicionáló)

4 l/ha
Általános kondíció javítás, tápanyag hasznosulás fokozása, 
lombon keresztül 4 l/ha, ökológiai termesztésben, virág-
zásban használata engedélyezett.

Mikroelem, mezoelem pótlás:
Fürtbénulás ellen, magnézium hiány megelőzése, kezelése, mikroelem pótlás:

Nitrocam
(13-0-0 + 14 CaO 

+ 7 MgO + 0,1 Mo)
23 l/ha

Elsősorban Ca és Mg utánpótlás lombon keresztül, kima
gasló hasznosulással. Erősíti a sejtfalat, csökkenti a ko
csánybénulás fellépésének kockázatát.   

Microcomplex 
(35 S + 15 Mg 

+ 1,5 Zn… stb.)
2,5 kg/ha

A magas Mg tartalom mérsékli a fürtkocsány bénulás fel
lépésének kockázatát, és a többi mikroelem javítja a szőlő 
mikroelem ellátottságát, amely pozitív hatással van a kondí
cióra és a bor minőségére.   

Microfol Combi
(kelátos mikroelem)  2,5 kg/ha

9% MgO + 0,5% B + 1,5% Cu + 4% Fe + 4% Mn + 0,1% Mo 
+ 1,5% Zn nagy tisztaságú mikroelem lombtrágyázásra, mik
roelem pótlásra, pl. fürtbénulás megelőzésére, amely pozitív 
hatással van a kondícióra és a bor minőségére

   Rizammina kezelések hatása termésmennyiségre, cukortartalomra



   Új telepítés

Telepítés előtt  
(jobb gyökeresedés érdekében): 
• Ültető gödörbe 200400 kg/ha Nov@ GR  

(humusz és szervesanyag)

• Szőlő oltványok bemártása Sprintalga (intenzív 
gyökereztető) 0,4%os oldatban (4 dl/100 l vízbe) 
68 óra beáztatás

• Amennyiben beiszapoló öntözéssel telepítünk  
2030 l/ha Nov@, Nova GR használata esetén  
2030 l/ha Phostart Zn  

Telepítés utáni 1-2 év, tőketörzs karok nevelése 
(gyors termőre fordulás érekében): 
• Fylloton 2 l/ha  

+ Greenleaf 202020 2 kg/ha

• Nov@ 4 l/ha + Greenleaf B 2,5 kg/ha 

• Fylloton 2 l/ha + Microcomplex 2,5 kg/ha 

• Nov@ 4 l/ha + Greenleaf B 2,5 kg/ha

• Ferro EDTA 13 1,5 kg/ha vas hiány megelőzése, 
kezelése 

Vessző érlelésre, (fagytűrés fokozása):
• KBomber 2,54 kg/ha 

Minimum 400 l/ha permetlémennyiség

   Prémium borszőlő, és 
csemegeszőlő termesztési 
technológia

Rügypattanás, gyapjas rügy állapot  
(egyenletes kihajtás érdekében):
• Folicist 0,5% vagy 1,5 l/600 l víz 

Fakadás után 5-20 cm hajtás hossz  
(jó indulás érdekében):
• Phostart Zn 2 l/ha (Cu nem keverhető)

• Fylloton 2 l/ha + Nitrocam 2 l/ha

• Protamin Cu 62 2 l/ha 

• Ferro EDTA 1,5 kg/ha 

Virágzás előtt (jó kötődés érdekében): 
• Folicist 0,5 l/ ha + Microcomplex 2,5 kg/ha

Virágzásban (jó kötődés érdekében):
• Folicist 0,5 l/ha + Boromin Gel 12 l/ha

Elvirágzás után, bogyónövekedés idején 
(Mennyiség, minőség érdekében):
• Rizammina 42 2,5 kg/ha + Nitrocam 2 l/ha

• Nov@ 4 l/ha + Microfol Combi 2,5 kg/ha

• Rizammina 42 2,5 kg/ha + Nitrocam 2 l/ha

• Rizaminna 42 2,5 kg/ha + Nitrocam 2 l/ha

Zsendülés  
(magasabb cukortartalom érdekében): 
• Tervezett szüret előtt 23 héttel Sunred 4 l/ha 

• Tervezett szüret előtt 710 nappal KBomber  
4 kg/ha 

Napégés ellen (termés veszteség csökkentése): 
• Gold Dry 11,5 % töménységben + 1 l Fylloton

Szüret után (növényvédelem erősítése):
• Protamin Cu 62 3 l/ha

   Standard technológia,  
termő állományok:

2-5 cm hajtás hossz (Zn hiány megelőzése, 
mérséklése): 
• Phostart Zn 2 l/ha (Cu nem keverhető)

5-10 cm hajtás hossz (növényvédelem erősítése, 
vashiány mérséklése):
• Protamin Cu 62 2 l/ha 

• Ferro EDTA 1,5 kg/ha

Virágzás előtt (kötődés fokozása): 
• Fylloton 1 l/ha + Microcomplex 2,5 kg/ha

Virágzásban (kötődés fokozása):
• Folicist 0,5 l/ha + Greenleaf B 2,5 kg/ha

Elvirágzás után (kondíció javítása, 
termésmennyiség növelése): 
• Nov@ 4 l/ha + Nitrocam 2 l/ha

• Fylloton 1 l/ha + Greenleaf 202020 3 kg/ha 

Bogyónövekedés, zsendülés (K hiány 
megelőzése, cukortartalom fokozása):
• KBomber 2,54 kg/ha 

Szüret után (növényvédelem megerősítése):
• Protamin Cu 62 3 l/ha

A Phostart Zn réz készítményekkel nem keverhető.

A Fylloton réz és kén készítményekkel nem keverhető.

Vas hiány kezelésére, megelőzésére:

Ferro EDTA
(13%)

1,52,5 kg/ha Vas hiány megelőzésére, tünetek kezelésére.

Zn hiány kezelése, megelőzése:

Phostart Zn
(3-30-0+7 Zn)

2 l/ha
Lombon keresztül Zn hiány mérséklése, megelőzése, 
 tan keverék pHjának beállítása. (Rézzel nem keverhető!)

Bogyórepedés mértékének csökkentése:

Boromin Gel 
(15% B) 

+
Nitrocam

(13-0-0 + 14 CaO 
+ 7 MgO + 0,1 Mo)

12 l/ha

+

23 l/ha

Bór utánpótlás, kötődés fokozása, gyorsan felvehető bór 
élettani bogyórepedés mérséklésére. 

Elsősorban Ca és Mg utánpótlás lombon keresztül, 
 kimagasló hasznosulással. Erősíti a sejtfalat, csökkenti 
a bogyórepedés mértékét. 

Madárkás fürtök számának mérséklése pl. Hárslevelű, Bianka...:

Folicist 
(Speciális  

folsavas anyag)  
+

Greenleaf B
(14-11-6+8 B)

0,5%, 1,5 l/ha

+

2,5 kg/ha

Rügypattanáskor egyedül használva biztosítja az egyenle
tes kihajtást, virágzásban kombinációban  használva a jobb 
 kötődést.

Komplex lombtrágya magas B dózissal, kötődés fokozására 
madárkás fürt csökkentésére, növény kondicionálása.

Stressz hatások csökkentése:
Aszály, légköri aszály esetén, jégverés, gyomirtó stressz esetén:

Fylloton
(30% feletti  
aminosav)

+
Greenleaf 20-20-20

12 l/ha

+

23 kg ha

Stressz oldó, hatásfokozó, fotoszintetizáló felület növelő, hő 
stressz ellen, termés mennyiségét pozitívan befolyásolja.

Mikroelemes komplex lombtrágya, speciális tapadással, jobb 
kondíció, kimagasló tápanyag hasznosulás, 60% hatóanyag 
tartalom, permetlevet savanyítja.

Tavaszi fagykár utáni regenerálás:

Folicist (Speciális  
folsavas anyag)  

11,5 l/ha
Másodrendű hajtások számának növelése, lombtömeg 
 növelés.

Napégés ellen:

Gold Dry
(0,9 B + 0,5 Zn  

+ 0,6 Mn) 

11,5%

68 kg/ha 

Napégés mértékét mérsékli, csökkenti a növény hőmérsék
letét, javítja a mikroelem ellátottságot, repellens hatású levél
tetvekre, poloskákra. Hatékonyságát 1 l/ha Fylloton fokozza.

Növényvédelem megerősítése, réz utánpótlás:

Protamin Cu 62 1,525 l/ha
A felszívódó réz hatékonyan erősíti a növény ellennálló
képességét a gombás és baktériumos fertőzésekkel  szemben.

Általános kondíció fokozás:

Nov@
(növény és talaj 
 kondicionáló)

2030 l/ha

4 l/ha

Erősebb gyökérzet, stressz csökkentés, talaj mikrobiológiai 
aktivitás serkentése, általános kondíció javítás, tápanyag 
hasznosulás fokozása, lombon keresztül is használható  
4 l /ha dózissal, ökológiai termesztésben, virágzásban 
használata engedélyezett.


