A STANDARD TECHNOLÓGIÁTÓL
A STRESSZHELYEZETEK KEZELÉSÉIG

THE VALUE OF EXPERIENCE
THE STRENGTH OF INNOVATION

Termékeink
Termék neve

Összetétel

Dózis

Hatása

Magnistart
mikrogranulátum

11-47-0+4,5 S,+1,6 Zn

15 kg/ha

Gyors egyöntetű indulás, homogén állomány, korai hideg
stressz csökkentés, termésmennyiség fokozás.

Phostart Zn
folyékony starter

3-30-0+7 Zn

10-20 l/ha

Folyékony starter, szilárdakhoz képest jobb hasznosulás,
kimagasló Zn tartalom (7%) jobb gyökeresedés, kezdeti
fejlődés erősebb, termés mennyiség növelés.

Phostart Zn
lombkezelésre

3-30-0+7 Zn

2 l/ha

20-20-20+ mikroelemek

2-3 kg/ha

Kimagasló, 60% feletti hatóanyag-tartalom mikroelem
kiegészítéssel, jobb kondíció, mikroelem ellátottság javul,
termésmennyiség növelés.

Greenleaf B

14-11-6+8 B

2, 5 kg/ha

Jobb termékenyülés, kondíció növelés, termésmennyiség
fokozása.

Boromin Gel

15% B

1-2 l/ha

Nu-Slow 28

343 g N/l (ebből 202 g
karbamid-formaldehid)

5-10 l/ha
3-5 l/100 l

Greenleaf 20-20-20

Jobb gyökeresedés, P és Zn utánpótlás, savanyítja a
permetlevet.

Jobb termékenyülés, termésmennyiség növelés.

3-5 hét hatástartam, zöldtömeg növelés, aszály ellen
dolgozik, termésmennyiség növelése.
Erősebb gyökérzet, stressz csökkentés, tápanyag felvétel
fokozása, aktívabb bioszintézis, nagyobb zöldtömeg,
akár 20%-kal nagyobb termésmennyiség. Virágzásban és
ökológiai termesztésben is használható!

Nov@

Lombon és talajon keresztül is ható biostimulátor

4 l/ha

Folicist

Biostimulátor
(aminosav, folsav)

0,5 -1,5 l/ha

Fylloton

30% feletti aminosav
tartalom

2-3 l/ha

Aszály, gyomirtó, jégkár, víznyomás… stb. stressz oldó
hatás, fotoszintézis fokozó, kondíció növelő, termésmenynyiség növelő.

Gold Dry

44% SiO2+0,9 B, 0,6 Mn,
0,5 Zn

4-6 kg/ha

Hőstressz elleni termék. Aktívabb fotoszintézis, mikroelem
ellátottság javul, öregedés csökkentése, termésmennyiség
növelés.

Shift

mikro és makroelemek
növényi kivonatok

2,5 l/ha

Regulátor hatás, gyökértömeg növelés, bokrosodás fokozása, mikroelem ellátottság javul, termésmennyiség növelés.

Protamin

Cu kelát 3%, aminosav

3 dl/100 l

Bokrosodás fokozás, növényvédelmi mellékhatás.

Köttetés, kondíció fokozása, gyakorlati tapasztalatok
alapján akár 15%-kal is növeli a termésmennyiséget.

Tisztelt Gazdálkodó!
A Biolchim Hungary Kft. első átfogó szántóföldi technológiai kiadványát tartja kezében.
Anyavállalatunk az 1972-ben alapított Biolchim S.p.A. több mint 40 éves gyártási, termékfejlesztési és alkalmazástechnikai tapasztalatokkal rendelkezik.
BIOLCHIM jelenlét világszerte
• Saját leányvállalatok: Brazília, Németország, Magyarország, Lengyelország, Kína,
Új-Zéland, Kanada
• Képviseleti irodák saját alkalmazottakkal: Kolumbia, Törökország, Oroszország, Dél-afrikai Köztársaság
• További több mint 50 országban helyi disztribútorokon keresztül jutnak el termékeink
a felhasználókhoz.
Cégünk immár 10 éve áll a hazai termelők szolgálatában azzal a céllal, hogy
hatékony, innovatív és elsősorban jövedelmező tápanyagutánpótlási és
növénykondicionálási megoldásokkal segítse a gazdálkodókat.
Az egyre gyakoribb extrém időjárási jelenségek, a hektikus felvásárlási árak egyre komolyabb kihívások elé állítják a termelőket. Az adott termőterületről minél több bevételre,
proﬁtra van szükség, ez pedig a megfelelő termesztéstechnológiai beavatkozások segítségével lehetséges. Ezen kihívások megoldásához nyújtanak segítséget a Biolchim termékek és technológiák!
MIÉRT?
• minden termékünkre 5 év a gyártói szavatosság
• hazai raktárunkban szabályozott klimatikus körülmények között, zárt helyen tároljuk
valamennyi termékünket
• logisztikai partnerünk a DHL így a rendelést követő két munkanapon belül kiszállítjuk
a megrendelt termékeket
• biostimulátor termékeink a hazai forgalombahozatali engedélyekkel rendelkeznek
• folyamatosan bővülő viszonteladói hálózatunk által termékeink egyre több helyen
elérhetők azonnal.
• rendkívül széles termékkínálat
– lombtrágyák
– mezo- és mikroelemes termékek
– vízoldékony komplex klórmentes műtrágyák (Green-Go…)
–starter trágyák (mikrogranulátum és folyékony formában)
–növény- és talajkondícionálók teljes kínálata
– szervesgranulátumok….
Eredményes gazdálkodást kívánok!
Kószó Lajos
ügyvezető

GABONA

• Legfontosabb élelmiszer- és takarmánynövényeink a
gabonafélék.
• Legnagyobb felületen az őszi búzát és árpát termesztjük.
• A lombtrágyázásuk általában növényvédelmi kezelésekkel
egy menetben szokott zajlani.
• A gabonafélék lombtrágyázásánál több cél elérése is lehetséges pl. beltartalom növelés, termésmennyiség, bokrosodás fokozása… stb.

Technológia
Egyre több termelő mikrogranulált starterrel veti el a gabonáját. Akinek nincs
mikrogranulátum szóró adapter a gabona vetőgépén, annak sem kell kétségbe
esnie, mert folyékony verzióban a Phostart Zn-ket 20 l/ha dózissal ki lehet permetezni közvetlenül a vetés előtt.
A készítmények használata elsősorban megkésett vetés, hibrid búza fajtahasználat mellett lehet indokolt.
Kijuttatás

Vetéssel egy
menetben

Termék neve

Dózis

Magnistart
(11-47-0+4,5 S+1,6 Zn)
mikro granulátum

15 kg/ha

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

20 l/ha

Hatás

Eredmény

Egyöntetűbb
kelés, erőteljesebb
indulás

Nagyobb gyökérzet,
gyorsabb fejlődés.

A magas P és Zn tartalom segít a nagyobb gyökértömeg kialakításában és a
biztonságosabb teleltetésben, és az erőteljesebb tavaszi indulásban.
Kijuttatás
Ősszel, vagy tavasszal
növényvédelmi
kezeléssel együtt,
vagy külön, akár
többször is

Termék neve Dózis
Phostart Zn
(3-30-0+7 Zn)

Hatás

Eredménye

Növeli a gyökértömeget,
Foszforral és
kifagyás veszélyét mérsékli,
2 l/ha cinkkel táplálja a termésmennyiséget, biztonsánövényünket. got javítja, a tankeverék pH-t
savanyítja.
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A gabonák esetén a bokrosodás az egyik legfontosabb
fenofázis, amely komoly hatással van a kalászszámra, ezáltal
az elérhető termésmennyiségre.
A Shift egy új típusú regulátor hatással rendelkező komplex lombtrágya, amely segíti a gabona bokrosodását. A termékben lévő természetes
citokinin regulátor hatással rendelkezik, így jelentősen növeli a gyökértömeget, amely a nagy termés eléréshez szükséges. A termék előnye még,
hogy több fontos makro és mikroelemet is tartalmaz plusz aminosavat.
A kezelés hatására nő a gyökértömeg, az oldalhajtás képződési hajlam,
bokrosabb lesz a növényünk.
Kijuttatás
Bokrosodás
elejétől-végéig

Termék neve
Shift

Dózis

Hatás

Eredménye

Regulátor,
Nagyobb gyökér, több oldalmikroelem
hajtás, magasabb kalászszám,
ellátottság javul nagyobb termésmennyiség.

2,5 l/ha

Kontroll

Shift 12 napos

A réz nem csak a növények ellenálló képességét fokozza,
hanem a bokrosodást is segíti.
A Shiftes kezelésnél, kisebb mennyiségű rezet (0,5%) jutattunk ki, de mellette jelentős mennyiségű más tápelemmel is stimuláljuk a növényeinket.
A termékben lévő réz tartalom nagyon jól hasznosul, a kelátos forma miatt.
Réz pótlásra a másik megoldás a Protamin, ahol a 3% réz tartalom ugyancsak kelátos formában van, így felvehetősége kiemelkedően jó. A kiváló felvehetőség miatt a készítményt csak alacsony dózisban javasoljuk használni.
Kijuttatás

Termék neve
Shift

Dózis
2,5 l/ha

Bokrosodáskor
Protamin
3 dl/100 l
(3% Cu, aminosav) permetlé
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Hatás

Eredménye

Regulátor, mikroelem ellátottság javul

Nagyobb gyökér, több
oldalhajtás, magasabb
kalászszám, nagyobb
termésmennyiség.

Erőteljesebb
bokrosodás

Több termés, növényvédelmi mellékhatás.

GABONA

Zászlóslevél és kalászvédelem
Zászlóslevél és kalászvédelemnél már konkrét mennyiségi és minőségi
paramétereket szeretnénk javítani.
A nyári aszály jelentősen csökkenti gabonatábláink termőképességét kalászolás, és viaszérés környékén, amely komoly hatással van a mennyiségre,
ezt hosszú hatástartamú nitrogén lombtrágyával tudjuk ellensúlyozni.
A Nu-Slow 343 g/l N hatóanyag tartalmából 202 g a hosszú hatástartamért (3-5 hét) felel, ami az ilyen típusú lombtrágyáknál kiemelkedő.
Kijuttatás

Mit?

Zászlóslevél kiterüNu-Slow 28
lésétől viaszérésig

Dózis

Hatás

Eredmény

3-5 l / 100 l víz

Tovább zölden
tartja az
állományt

Fotoszintézis intenzitása
nő, jobb kondíció,
nagyobb termés
mennyiség.

A minőségi gabonatermesztéshez elengedhetetlen a magas kén és mikroelem ellátottság, amely jelentősen javítja a minőséget.

Kén és mikroelem pótlásra, az ár érték arányban kifejezetten
kedvező Microcomplexet javasoljuk.
Kijuttatás

Termék neve

Gyomirtással egy
menetben, vagy
zászlóslevélben

Microcomplex
(35 S,15 Mg,
1,5 Zn… stb.)

Dózis

Hatás

Javul a mikroelem
ellátás, a magas kén
2,5 kg/ha
tartalom miatt javul
a minőség.
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Eredmény
Magasabb fehérje,
ezzel jobb minőség,
termésmennyiség
növelés.

Egyik leghatékonyabb stressz csökkentő hatóanyagok a növényi aminosavak, így gyomirtásból, környezeti tényezőtől (víznyomás) eredő depressziók
mérséklésére kiválóan alkalmas.
Kijuttatás

Termék neve

Víznyomás, gyomirtó
szer stressz, jégkár,
aszály esetén.

Fylloton
(30% feletti
aminosav tartalom)

Dózis

Hatás

Eredménye

2-3 l/ha

Gyors zöldítés,
stressz
csökkentés.

Gyorsabb regenerálódás, termés
mennyiség növelés.

Az időben biostimulátorral végzett lombkezelés jelentősen emelheti a termésmennyiséget. Az általános jó kondíció egészségügyi és termés men�nyiségi szempontból is fontos, ezért érdemes használni szinte az egész
tenyészidőszak alatt a Nov@-t.
Kijuttatás

Termék neve

Dózis

Hatás

Eredmény

Bokrosodás
kezdetétőlviaszérésig.

Nov@
biostimulátor

4 l/ha

Stressz csökkentés,
tápanyagfelvétel
fokozása.

Jobb kondíció,
termésmennyiség
növelés.

Nov@

Fylloton

Shift / Protamin

Phostart Zn

Magnistart / Phostart Zn

Microcomplex
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Nu-Slow 28

KUKORICA

• A kukorica nagyon tápanyag igényes növény – legyen szó
csemege-, vagy árukukoricáról –, meghálálja az intenzív
tápanyag-utánpótlást.
• Nagy termésekhez elengedhetetlen a szigorú technológiai
fegyelem, a szakszerű agrotechnika és növényvédelem.
• A kezdeti fejlődésnek nagy szerepe van a komoly terméseredmények elérésében, korai időszakban hangsúly a
gyökérképződésen van, ezért a mikroelemek közül a cink
és a mangán kiemelten fontos. Később a nitrogén a legfontosabb tápelem, mert elsősorban ez az elem felelős a
lombfelület felépítésért, amely szoros kapcsolatban van a
termés mennyiséggel.
• Szinte minden héten más extrém klimatikus hatások
(szárazság, extrém mennyiségű csapadék, UV sugárzás
stb.) érik a növényt, ez gyakran okoz olyan stresszhelyzeteket, ami beavatkozásra készteti a termelőt. A hidas
traktorok elterjedése miatt többször tudunk beavatkozni
ilyen esetekben lombkezeléssel.

Tapasztalatok alapján egyre nagyobb teret hódít a folyékony starter használata, mivel a mikrogranulált starterekhez képest lényegesen magasabb,
7% cink tartalma jobban stimulálja gyökérnövekedést, illetve folyékony
halmazállapota miatt hasznosulása biztonságosabb.
Kijuttatás

Vetéssel egy
menetben.

Termék neve

Dózis

Magnistart
(11-47-0+4,5 S+1,6 Zn)
mikrogranulátum

15 kg/ha

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

20 l/ha
dózisban

Hatás

Eredmény

Egyöntetűbb
kelés,
erőteljesebb
indulás.

Homogén növény állomány, nagyobb gyökérzet,
gyorsabb fejlődés, kisebb
barkó kártétel, nagyobb
termésmennyiség.

A Phostart Zn lombtrágyaként is használható.
Kijuttatás

Termék neve

Posztemergens
gyomirtással
egy menetben.

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

Dózis

Hatás

Eredmény

2 l/ha

Foszforral és
cinkkel hatékonyan táplálja a
növényünket.

Tankeverék pH-t savanyítja,
ezzel a gyomirtás hatékonyságát növeli, gyökérnövekedés serkenti.

8

Egyik leghatékonyabb stressz csökkentő hatóanyagok a növényi aminosavak, így gyomirtásból, környezeti tényezőtől eredő depressziók mérséklésére kiválóan alkalmas.
Kijuttatás

Termék neve

Gyomírtószer
stressz csökkentés, víznyomás esetén.

Fylloton
(30% feletti aminosav tartalom)

Dózis

Hatás

Eredmény

2-3 l/ha

Gyors zöldítés,
stressz csökkentés,
aszály hatásának
csökkentése.

Gyorsabb regenerálódás, termésmennyiség
növelés.

Az időben biostimulátorral (Nov@) végzett lombkezelés több mint 20%kal is emelheti a termésmennyiséget.
Kijuttatás

Termék neve

Dózis

Hatás

Eredmény

8-9 lombleveles
állapot.

Nov@
biostimulátor

4 l/ha

Stressz csökkentés,
tápanyagfelvétel
fokozása.

Jobb kondíció,
termésmennyiség
növelés.

Nov@ kísérleti eredmények
Szarvas 2016 kukorica szemtermés
Kezelés

Dózis

4 ismétlés átlagában
a szemtermés t/ha

Kontroll %-ában

Kezeletlen

–

7,88

100

Konkurens piacvezető

4 l/ha

8,69

110,2

Nov@

4 l/ha

9,65

122,4

GEP Kísérlet 2016 kukorica szemtermés
Kezelés

Dózis

6 ismétlés átlagában
a szemtermés t/ha

Kontroll %-ában

Kezeletlen

–

8,03

100

Konkurens piacvezető

4 l/ha

9,19

114,4

Nov@

4 l/ha

10,11

125,8

2017 Szarvas Nov@ kísérlet
Kezelés

Dózis

4 ismétlés átlagában
a szemtermés t/ha

Kontroll %-ában

Kezeletlen

–

7,19

100

Konkurens piacvezető

4 l/ha

8,2

118

Nov@

4 l/ha

8,812

126,8
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KUKORICA

A Nu-Slow 28 343 g/l N tartalmából 202 g a hosszú hatástartamért (3-5
hét) felel, ami az ilyen típusú lombtrágyáknál kiemelkedő.
Kijuttatás

Termék neve

Dózis

Hatás

Eredmény

5-6 leveles
állapottólvirágzásig.

Nu-Slow 28
343 g / l N

3-5 l /
100 l víz

Tovább
zölden tartja
az állományt.

Fotoszintézis intenzitása
nő, jobb kondíció, nagyobb
termésmennyiség.

A kötődés fokozására, amely csemegekukoricánál és hibridkukoricánál
kiemelten fontos használhatjuk a Greenleaf B-t és a Folicistet és ezek
kombinációját.
Kijuttatás

Címer
hányáskor

Termék neve

Dózis

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

2,5 kg/ha

Folicist

1 l /ha

Greenleaf B
+ Folicist

2 kg/ha+
0,5 l Folicist

Hatás

Eredmény

Jobb bór ellátottság,
jobb termékenyülés.
Folsavas, aminosavas
új típusú köttetés.

Nagyobb ezermagtömeg, jobban bekötött
csővégek, nagyobb
termésmennyiség.

2017-ben az extrém meleg napok száma 50 körül volt, amikor a hőmérséklet tartósan 30 ºC felett volt. Már nem csak a bőrünket védhetjük a
leégéstől a nagy melegben, hanem a növényeinket is megóvhatjuk!
Kijuttatás
Extrém meleg,
erős UV esetén,
ha az öntözés
hiányos.

Termék neve
Gold-Dry
(0,9 B, 0,6 Mn,
0,5 Zn)

Dózis

Hatás

A fehér bevonat miatt
a növények később
4-6 kg/ha
melegszenek túl,
tovább dolgoznak.
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Eredmény
Kisebb aszálykár,
lassabb öregedés,
mikroelem ellátottság
javul, nagyobb termésmennyiség.

Hektáronként 1-2 l Fylloton hozzáadása a tankkeverékhez jelentősen
fokozza a Gold Dry hatékonyságát.
Használatuk elsősorban címerhányás környékén ajánlott mivel a
készítményben lévő mikroelemek javítják a kondíciót és a kötődést is.
A készítmény csemegekukoricában is használható a betakarítási idő
nyújtására, a szemek vízvesztésének lassítására dupla dózissal.
Gold Dry kezelt állomány

Fylloton
Nu-Slow 28
Gold Dry
Greenleaf B + Folicist

Nov@

Magnistart / Phostart Zn

Phostart Zn
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NAPRAFORGÓ

• A napraforgó tápanyagigényes növény, ennek ellenére az
aszályt és a rosszabb talajadottságokat is jól tolerálja.
• A nagy termésmennyiségek eléréséhez nélkülözhetetlen
a jó indulás, az okszerű tápanyag-utánpótlás, amelynek
elengedhetetlen része a lombtrágyázás is.
• A termesztés sikere elsősorban a bekötött szemtermés
mennyiségén múlik, ebben új technológiai elem az aminosavas, folsavas köttetés Folicisttel.
• Kritikus pont a gyomirtás, és ennek negatív (perzselés,
sárgulás) hatásainak mérséklése a kultúrnövényen.
• A napraforgó jól reagál a lombkezelésekre, így minden
kezelésnél érdemes használni valamiféle lombtrágyát,
vagy biostimulátort.
Tapasztalatok alapján egyre nagyobb teret hódít a folyékony starter
használata, mivel a mikrogranulált starterekhez képest lényegesen magasabb, 7% cink tartalma jobban stimulálja a gyökérnövekedést, illetve a
folyékony forma miatt nagyságrenddel jobb a termék hasznosulása.
Kijuttatás

Vetéssel egy
menetben.

Termék neve

Dózis

Magnistart
(11-47-0+4,5 S+1,6 Zn)
mikro granulátum

15 kg/ha

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

20 l/ha
dózisban

Hatás

Eredmény

Egyöntetűbb
kelés, erőteljesebb indulás.

Homogén növény állomány, nagyobb gyökérzet,
gyorsabb fejlődés, kisebb
nyúl vadkár, nagyobb
termésmennyiség.

A Phostart Zn lombtrágyaként is használható.
Kijuttatás

Termék neve

Posztemergens
gyomirtással egy
menetben.

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

Dózis

Hatás

Eredmény

A gyökérnövekedést
Foszforral és
serkenti, tankeverék pH-t
cinkkel táplálja a
savanyítja, ezzel a gyomirtás
növényünket.
hatékonyságát növeli.

2 l/ha
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Egyik leghatékonyabb stressz csökkentő hatóanyagok a növényi amino
savak, így gyomirtásból, környezeti tényezőtől eredő depressziók mérséklésére kiválóan alkalmas.
Napraforgóban aránylag gyakori gyomirtó stressz (perzselés, sárgulás)
hatásai Fylloton-nal hatékonyan mérsékelhetők.
Kijuttatás

Termék neve

Gyomirtó szer
stressz, jégkár,
aszály esetén.

Fylloton
(30% feletti aminosav tartalom)

Dózis

Hatás

Eredmény

2-3 l/ha

Gyors zöldítés,
stressz csökkentés.

Gyorsabb regenerálódás, termésmennyiség
növelés.

Az időben biostimulátorral pl. Nov@ végzett lombkezelés több, mint
20%-al is emelheti a termésmennyiséget.
Kijuttatás

Termék neve

Dózis

Hatás

Eredmény

8-9 lombleveles
állapot.

Nov@
biostimulátor

4 l / ha

Stressz csökkentés,
tápanyagfelvétel
fokozása.

Jobb kondíció, termésmennyiség növelés.

Nov@ kísérleti eredmények
Kaszattermés, 8% nedvesség tartalom
Kezelés

Dózis

6 ismétlés átlagában
a kaszattermés t/ha

Kontroll %-ában

Kezeletlen

–

3,10

100

Konkurens piacvezető

4 l/ha

3

106,5

Nov@

4 l/ha

3,82

122,9

A Nu-Slow 28 343 g/l N tartalmából 202 g a hosszú hatástartamért (3-5
hét) felel, ami az ilyen típusú lombtrágyáknál kiemelkedő.
Kijuttatás

Termék neve

Dózis

Hatás

Eredmény

5-6 leveles
állapottólcsillagbimbós
állapotig.

Nu-Slow 28
343 g / l N

3-5 l / 100 l víz

Tovább
zölden tartja
az állományt

Fotoszintézis intenzitása
nő, jobb kondíció, nagyobb
termésmennyiség
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NAPRAFORGÓ

A napraforgó termesztés sikerének egyik kulcsa, hogy mennyi szemet tudok
beköttetni az adott fejben. Ebben segít a Greenleaf B és a Folicist, vagy
ezek kombinációja. Új technológiai elem a folsavas, aminosavas köttetésen alapuló Folicist használata, amely kísérleti eredmények alapján 15%kal emelte a termésmennyiséget (Szarvas 2017)
Kijuttatás
Csillagbimbós
állapotban, vagy
virágzásban akár
többször is.

Termék neve

Dózis

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

2,5 kg/ha

Folicist

1 l /ha

Greenleaf B
+ Folicist

2 kg/ha
+ 0,5 l/ha

Hatás

Eredmény

Jobb bór ellátottság, jobb
termékenyülés.

Nagyobb ezermagtömeg, napraforgó
fejenként több bekötött
Folsavas, amino- szem, nagyobb terméssavas új típusú
mennyiség.
kötetés.

A napraforgó termesztés sikerének másik kulcsa, hogy mennyi olajat
tudunk a növényünkkel a kaszattermésben felhalmoztatni, mely nem csak
a termés minőséget, de a mennyiséget is meghatározza. Ebben az időszakban fontos szerepe van a kénnek és az egyéb mikroelemeknek.
Kijuttatás

Termék neve

Csillagbimbós
állapotban, vagy
virágzásban, akár
többször is.

Microcomplex
(35 S, 15 Mg,
1,5 Zn…stb.)

Dózis

Hatás

Javul a mikroelem
ellátás, a magas
2,5 kg/ha
kén tartalom miatt
nő az olajtermelés.

Eredmény
Magasabb olajtartalom, jobb minőség,
nagyobb termésmennyiség.

Már nem csak a bőrünket védhetjük a leégéstől a nagy melegben, hanem
a növényeinket is megóvhatjuk?
Kijuttatás

Termék neve

Extrém meleg,
erős UV esetén,
elsősorban csillagbimbós korig.

Gold-Dry
(0,9 B, 0,6 Mn,
0,5 Zn)

Dózis

Hatás

A fehér bevonat miatt
a növények később
4-6 kg/ha
melegszenek túl,
tovább dolgoznak.
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Eredmény
Erősebb vigor,
jobb mikroelem
ellátottság, nagyobb
termésmennyiség.

Hektáronként 1-2 l Fylloton hozzáadása a tankkeverékhez jelentősen
fokozza a Gold Dry hatékonyságát.
Használta csillagbimbós korig ajánlott. A készítményben lévő mikroelemek
javítják a kondíciót és a kötődést is.
Kezeletlen állomány

Gold Dry kezelt állomány

Fylloton
Gold Dry

Nov@

Phostart Zn

Magnistart / Phostart Zn

Nu-Slow 28

Microcomplex

Greenleaf B + Folicist
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ŐSZI KÁPOSZTAREPCE

• A repce termesztési kedv évről évre növekszik, mert egyre
nagyobbak a hektáronkénti termésátlagok, és arányosan a
jövedelmezőség is.
• A lombtrágyázás elsődleges célja ősszel a télállóság fokozása, amelyet cink, foszfor, és bór tartalmú készítményekkel tudunk elérni.
• A tavaszi lombkezelések már a termésmennyiség növelés
érdekében a repce speciális igényeire fókuszálnak a magas
kén igény kielégítésére, a becők minél jobb beköttetésére,
kondíció javításra.
• A technológiában új egyedülálló technológiai elem a tavaszi Shift-es kezelés, ahol a gyökeret tovább tudjuk „vastagítani” ezzel elősegítve a hektáronkénti minél magasabb
termésmennyiséget.

Ősszel
A magas P és Zn tartalom segít a nagyobb gyökértömeg kialakításában és a
biztonságosabb teleltetésben.
Kijuttatás

Termék neve

Növényvédelmi
kezeléssel együtt,
vagy külön, akár
többször is.

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

Dózis

2 l/ha

Hatás

Eredmény

Foszforral és
cinkkel táplálja
a növényünket.

Növeli a gyökértömeget,
kifagyás veszélyét mérsékli,
termés mennyiségét, biztonságát javítja, a tankeverék
pH-t savanyítja.

Tavasszal
A Shift egy új típusú regulátor hatással rendelkező komplex lombtrágya.
A termékben lévő természetes citokinin regulátor hatással rendelkezik, így
jelentősen növeli a gyökértömeget, amely a nagy termés egyik feltétele.
A termék további előnye, hogy tartalmaz még aminosavat és mikroelemeket, amelyek stimulálják az enzim háztartást és a növekedést is
Kijuttatás

Termék neve

Dózis

Hatás

Eredmény

Szárbaindulás
előtt.

Shift

2,5 l/ha

Regulátor.

Jobb mikroelem ellátottság,
n agyobb gyökér tömeg, több oldalhajtás, nagyobb termésmennyiség.
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Kontroll

Shift

Egyik leghatékonyabb stressz csökkentő hatóanyagok a növényi aminosavak, így gyomirtásból, környezeti tényezőtől eredő depressziók mérséklésére, fejletlen állományok beindítására kiválóan alkalmas.
Kijuttatás

Termék neve

Dózis

Hatás

Eredmény

2 lombleveles
kortól –
szárbaindulásig.

Fylloton
(30% feletti aminosav
tartalom)

2-3 l/ha

Gyors zöldítés,
stressz csökkentés.

Gyorsabb regenerálódás, termésmennyiség
növelés.

A hatásfokozás érdekében a Fylloton kombinációs partnerként Greenleaf
20-20-20 mikroelemes lombtrágya alkalmazható.

Virágzás előtt, virágzáskor
A repce oldalhajtásain képződő virágok, később becők hordozzák a jelentősebb termés mennyiségét, ezért terjed a széles sorközös művelés.
A virágok kifejlődésében és bekötésében segít a Greenleaf B és a
Folicist, vagy ezek kombinációja. Új technológiai elem itt is a folsavas,
aminosavas köttetés Folicist-tel.
Kijuttatás

Zöldbimbós
állapottólelvirágzásig.

Termék neve

Dózis

Hatás

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

2,5 kg/ha

Jobb bór ellátottság,
jobb termékenyülés.

Folicist
Greenleaf B
+ Folicist

1 l /ha
2 kg/ha+0,5
l/ha

Folsavas, aminosavas új típusú
köttetés.
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Eredmény
Nagyobb ezermagtömeg,
becőben több bekötött
szem, nagyobb termésmennyiség.

Kijuttatás

Termék neve

Szárba indulástól
– becők érésének
kezdetéig.

Microcomplex
(35 S, 15 Mg,
1,5 Zn… stb.)

Dózis

Hatás

Eredmény

2,5 kg/ha

Javul a mikroelem
ellátottság, kén
tartalom miatt nő
az olajtermelés.

Magasabb olajtartalom, ezzel jobb
minőség és nagyobb
termésmennyiség.

Az időben biostimulátorral végzett lombkezelés jelentősen emelheti a termésmennyiséget, javítja a télállóságot.
Az általános jó kondíció egészségügyi és termés mennyiség szempontjából is fontos, ezért érdemes használni szinte egész tenyészidőszak alatt a
Nov@-t.
Kijuttatás

Termék neve

Dózis

Hatás

Eredmény

4 lombleveles kortól
– becők érésének
kezdetéig.

Nov@
biostimulátor

4 l/ha

Stressz csökkentés,
tápanyagfelvétel
fokozása.

Jobb kondíció,
termésmennyiség
növelés.

Nov@

Shift

Fylloton
Phostart Zn

ŐSZI KÁPOSZTAREPCE

A magban felhalmozódó olajtartalomnak, komoly hatása van az ezermagtömegre, így a betakarított termésmennyiségre. Ebben a fejlődési időszakban fontos tápelemek az olajtartalom növelése érdekében a kén és
a mikroelemek.

Folicist + Greenleaf B
Microcomplex
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• A hüvelyesek gyomirtása nagy stressz a növényeknek,
ezért a kezelést követő napon aminosav alapú Fylloton
használata javasolt, a stressz csökkentése és termésmenynyiség növelés érdekében.
• A technológiába több növényvédelmi kezelést be kell
illeszteni a kórokozók és kártevők ellen, ezeknél a permetezéseknél minden esetben érdemes lombtrágyázni.
A borsó, bab és a szója 2-5 cm fejlettségénél a Fylloton 2 l /ha dózisa
jelentősen tudja javítani növényünk kondícióját, a gyorsan felvehető növényi aminosavak miatt ez akár szemmel is látható (zöldebb növény).
Kijuttatás

Termék neve

Dózis

Fylloton
(30% feletti
2-3 l/ha
aminosav tartalom)

2- 5 cm állapot

Kontroll

Hatás

Eredmény

Zöldebb állomány, jobb
kezdeti fejlődés.

Homogén növényállomány,
nagyobb termésmennyiség.

Fylloton 2 l/h

A hüvelyesek esetén a gyomirtás jelentős stresszt okoz, ezért minden esetben a kezelést követő napon Fylloton 2-3 l/ha dózis használatával csökkenteni érdemes a gyomirtásból eredő negatív hatásokat.
Kijuttatás

Termék neve

Dózis

Hatás

Eredmény

Gyomirtás után
egy nappal, jégkár
esetén

Fylloton
(30% feletti aminosav tartalom)

2-3 l/ha

Stressz csökkentés.

Gyorsabb regenerálódás,
termésmennyiség növelés.
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ZÖLDBORSÓ, ZÖLDBAB, SZÓJA

• A hüvelyesek érzékenyek a nagy melegre és komoly
terméskieséssel reagálnak a hőségnapokra, a csapadék
hiányára. Kiemelten fontos ezeket a stresszes időszakokat
csökkenteni, ezzel növelve a termés mennyiséget.

ZÖLDBORSÓ, ZÖLDBAB, SZÓJA

A hüvelyesek termesztésének sikere elsősorban azon múlik, hogy hány
hüvelyt tudunk a növényünkre „pakolni”. A stresszhelyzetek a bekötött
hüvelyek számát szabályozzák le, ezért ebben az időszakban lombtrágyázással arra kell törekednünk, hogy minél több virágot hozzon a növényünk
és ezt a lehetőségekhez mérten be is kösse.
Ebben segít a Greenleaf B és a Folicist, vagy ezek kombinációja. Új
technológiai elem a folsavas, aminosavas köttetésen alapuló Folicist
használata, amely gyakorlati tapasztalatok alapján akár 15%-al is emelheti
a termésmennyiséget.
Kijuttatás

Virágkezdemények
megjelenésétől –
elvirágzásig

Termék neve

Dózis

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

2,5 kg/ha

Folicist

1 l /ha

Greenleaf
B+Folicist

1 kg/ha +
0,5 l/ha

Hatás

Eredmény

Jobb bór ellátottság, jobb termékeTöbb bekötött hüvely,
nyülés.
egyöntetűbb virágzás,
fejlettebb virágok,
Folsavas, aminotöbb termés.
savas új típusú
kötetés.

A készítményeket legalább kétszer érdemes használni, virágzás kezdetén,
és fővirágzásban. Elsősorban a kombinált kezelést javasoljuk.

2017 -ben az extrém meleg napok száma 50 körül volt, amikor a hőmérséklet tartósan 30 ºC felett volt. Már nem csak a bőrüket védhetjük a
leégéstől a nagy melegben, hanem a növényeinket is megóvhatjuk?!
Kijuttatás
Extrém meleg,
erős UV esetén.

Termék neve
Gold-Dry
(0,9 B, 0,6 Mn,
0,5 Zn)

Dózis

Hatás

Eredmény

4-6 kg/ha

A fehér bevonat
miatt a növények
később melegszenek túl, tovább
dolgoznak.

Erősebb vigor, jobb
mikroelem ellátottság,
nagyobb termésmennyiség, későbbi öregedés.
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Öntözetlen körülmények, extrém meleg, de még öntözött körülmények
között is a hüvelyeseknél jelentős terméskieséssel kell számolni a hőség,
aszály miatt. Ilyen helyzetekben védjük a fent leírt technológiával „naptejjel” növényeinket a „leégés”, felsülés ellen. Hatásfokozás érdekében
kombinációs partnerként 1 l/ha Fylloton használata javasolt. A zöldborsó
betakarításánál a legtöbb problémát a „túlérés” okozza, ez a készítmény
alkalmas a betakarítási idő kinyújtására, mert a fehér bevonat miatt a
növény kevésbé melegszik fel, így lassabban öregszik.

Fylloton
Nov@
Greenleaf B + Folicist
Gold-Dry
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Jegyzetek
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