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termesztéstechnológia
ajánlott fűszerpaprika 
termesztéstechnológia

Permetlé mennyiség minimum 400 l/ha

• Palántás termesztés esetén:
Tápközeges palánták bemártása Sprintalga 50 ml /100 l víz

• Helybevetett és palántázott állományok lombtrágyázása:
 4 lombleveles állapotban:
  1. kezelés: Phosfik Cu 1,5 l/ha
 6–8 lombleveles állapot:
  2. kezelés: Phosfik Cu 2 l/ha
 Lombnevelés:
  3. kezelés: Fylloton 2 l/ha + Greenleaf 20-20-20 2 kg/ha
 Virágzás előtt:
  4. kezelés: Greenleaf B 2,5 kg/ha + Fylloton 1 l/ha
 Virágzás után:
  5. kezelés: Rizammina 2,5 kg/ha
  6. kezelés: Rizammina 2,5 kg/ha
  7. kezelés: Rizammina 2 l/ha + Fylloton 2 l/ha
  8. kezelés: Rizammina 2,5 kg/ha 
 Érlelés: 
  9. kezelés: K-Bomber 2,5–4 kg/ha 

• Eseti kezelés:
 Aszály és kicsi lomb esetén Nu-Slow 28  6–8 l/ha.
 Napégésre érzékeny fajták, magas UV esetén Gold Dry
 7–10 kg/ha + Fylloton 1 l/ha. 
 Általános kondíció fokozására a Nov@ 4 l/ha dózissal 
 lombkezeléssel alkalmazható.

Termék neve Dózis Hatása

Sprintalga 2 l/ha
Tápközeges palánták bemártása 50 ml/100 l víz, gyökeresedés segítése, 
jobb indulás, nagyobb gyökérzet. Intenzív termesztésnél csepegtetővel 

kijutatható, lombkezelés TILOS!
Rizammina 42

(13-8-21+ 2 MgO + mikroelemek 
+ szervesanyagok)

2,5 kg/ha Kálium túlsúlyos lombtrágya, Mg és mikroelem kiegészítéssel, algakivonattal és 
aminosavakkal. Kondíciójavítás, magasabb termés, intenzívebb színeződés.

Phosfik Cu
(7,5-22-0-4% Cu) 2 l/ha Gyökérnövekedés serkentése, másodlagos növényvédőszer hatás a felszívódó 

Cu miatt a gombás és baktériumos betegségek ellen.

Nitrocam
(13-0-0-14% Ca-7% Mg-0,1% Mo) 2 l/ha Elsősorban Ca és Mg utánpótlás, „napégés” ellen.

Greenleaf 20-20-20 2-2,5 kg ha Mikroelemes komplex lombtrágya, speciális tapadással, jobb kondíció, kimagasló 
tápanyag hasznosulás, 60% hatóanyag-tartalom, a permetlevet savanyítja.

Greenleaf B
(14-11-6-8% B) 2,5 kg/ha Komplex műtrágya magas B dózissal, kötődés fokozására, kondíció javítása.

Nu-Slow 28
(34% nitrogén lombtrágya) 6-8 l/ha Lassított leadású N lombtrágya (4 hét), zöldtömeg növelés, aszály ellen 

dolgozik, termés mennyiség növelése.

K-Bomber
(0-6-56) 2,5 kg/ha Koncentrált érés, színeződés javítása, koraiság fokozása.  

Fylloton
(30% feletti aminosav) 1-3 l/ha Stresszoldó, hatásfokozó, fotoszintetizáló felületnövelő, a termés mennyiségét, 

minőségét növeli.

Gold Dry
(0,9 B - 0,6 Mn - 0,5 Zn) 7-10 kg/ha Hőstressz ellen árnyékolás, mikroelem lombtrágya.

Nov@ 4 l/ha Termésmennyiség fokozása, általános kondíció javítása, stressz csökkentése.

Termesztéshez ajánlott komplex öntöző műtrágyák:

Hydrofert 15-30-15 + 2 MgO starter műtrágya, gyökereztetés

Hydrofert 15-5-30 + 3 MgO K  túlsúlyos, érlelés, növény visszafogása

Hydrofert 14-11-22 + 8 CaO Ca és P pótlás együtt, egyedi összetétel 

Hydrofert 20-20-20 + mikroelem kiegyenlített tápanyagtartalom, mikroe-
lemekkel

Green-Go 8-16-24 + 10 CaO Ca és P pótlás együtt emelt mikroelem 
tartalommal

Green-Go 24-8-16 zöldtömeg növelés, intenzív növekedés

A fenti technológia tájékoztató jel legű, a helyi kö rül mények, adottságok 
figyelembevételével alakítsuk ki a végső technológiát. Ne felejtsük el nem 
csavart gyártunk! Csak azokat a kezeléseket és  annyiszor használjuk, me-
lyeket úgy ítélünk meg, hogy szükségesek a sikeres termesztéshez! A tech-
nológiai javaslat talajos termesztésre vonatkozik! 

ELÉRHETŐSÉGEINK:   Kószó Lajos • +36 (20) 9317825 • koszo@biolchim.hu 
Czikó Dénes • +36 (30) 3844285 • cziko.denes@biolchim.hu • Csatordai László • +36 (30) 691 6391 • csatordai.laszlo@biolchim.hu
Nagy Annamária • +36 (30) 2667027 • nagy.annamaria@biolchim.hu • Tóth Gábor • +36 (30) 2479496 • toth.gabor@biolchim.hu
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Biolchim által 
ajánlott paprika 

termesztéstechnológia

Permetlé mennyiség minimum 400l/ha

• Talajba dolgozva: 
 200 kg Nov@ GR talajélet fokozására, tápanyagfeltárásra
• Kiültetés előtt:
 Tápközeges palánták bemártása Sprintalga 50 ml/100l víz
• Kiültetéskor:
 1. kezelés: beöntözve Phostart Zn 20 l/ha
 2. kezelés: beöntözve Sprintalga 2 l/ha
• Lomb növelés:  
 3. kezelés: Fylloton 2 l/ha + Greenleaf 20-20-20
 4. kezelés: Fylloton 2 l/ha
 5. kezelés: kicsepegtetve Nov@ 20 l/ha 
• Zöldbimbós állapotban:
 6. kezelés: Boromin Gel 2 l/ha + 1 l Fylloton
• Virágzásban: 
 7. kezelés: 1,5 l/ha Folicist
• Virágzás után termésméret növelés:
 8. kezelés: Globalga 2 l/ha + Nitrocam 2 l/ha 
• Termésnövelés:
 9. kezelés: Rizammina 2,5 kg/ha + Fylloton 1 l/ha
 10. kezelés: Nitrocam 3 l/ha + Fylloton 1 l/ha
 11. kezelés: kicsepegtetve Nov@ 20l /ha
• Piros paprika érlelés:
 12. kezelés: szedés előtt 2–3 hét Sunred 4 l/ha  
 13. kezelés: szedés előtt 7–10 nap K-Bomber 2,5 kg/ha 
 utolsó szedés esetén 4-5 kg/ha

• Fonálféreg fertőzés esetén:
 1. kezelés: kicsepegtetve Sprintalga 1 l/ha /hét
 2. kezelés: lombtrágyázva Fylloton 2l/ha/hét
 3. kezelés: kicsepegtetve Phosfik Cu 6-8 l/ha/ 2hét
 4. kezelés: kicsepegtetve Phostart Zn 20l/ha/ 2 hét
• Nagy melegben:
 Nitrocam 3 l/ha + Fylloton 1 l/ha

 Általános kondíció fokozására a Nov@ 4 l/ha dózissal lombkezelés-
sel alkalmazható. 
 Pirospaprikák megvédése a napégéstől, magas UV esetén Gold Dry 
mikroelemes lombtrágya 7–10 kg/ha + Fylloton 1 l/ha.  

Termesztéshez ajánlott komplex öntöző műtrágyák:

Hydrofert 15-30-15 + 2 MgO starter műtrágya, gyökereztetés

Hydrofert 15-5-30 + 3 MgO K  túlsúlyos, érlelés, növény visszafogása

Hydrofert 14-11-22 + 8 CaO Ca pótlás P együtt, egyedi összetétel 

Hydrofert 20-20-20 + mikroelem kiegyenlített tápanyagtartalom, mikroe-
lemekkel

Green-Go 8-16-24 + 10 CaO Ca pótlás P együtt emelt mikroelem tar-
talommal

Green-Go 24-8-16 zöldtömeg növelés, intenzív növekedés

Termék neve Dózis Hatása

Sprintalga 2 l/ha Tápközeges palánták bemártása 50 ml/100 l víz, gyökeresedés segítése, jobb indulás, nagyobb 
gyökérzet. Intenzív termesztésnél csepegtetővel kijutatható, lombkezelés TILOS!

Phostart Zn
(3-30-0-7 Zn) 20 l/ha Gyökeresedés serkentése, gyökértömeg növelése, komoly Zn utánpótlás gyökéren keresztül, 

kiváló starter a magas Zn, és P tartalom miatt.

Phosfik Cu
(7,5-22-0-4 Cu) 2 l/ha Gyökérnövekedés serkentése, másodlagos növényvédőszer hatás a felszívódó Cu miatt a 

gombás és baktériumos betegségek ellen.

Nitrocam
(13-0-0-14% Ca-7% Mg-0,1% Mo) 3 l/ha Elsősorban Ca és Mg utánpótlás lombon keresztül, kimagasló hasznosulással.

Greenleaf B (14-11-6-8% B) 2,5 kg/ha Komplex lombtrágya magas B dózissal, kötődés fokozására, növény kondicionálása.

Greenleaf 20-20-20 2-3 kg ha Mikroelemes komplex lombtrágya, speciális tapadással, jobb kondíció, kimagasló tápanyag 
hasznosulás, 60% hatóanyag-tartalom, permetlevet savanyítja.

K-Bomber (0-6-56) 2,5 kg/ha Színesedés fokozása, érés segítése, cukortartalom növelése, tárolhatóság fokozása. Piros 
paprikáknál koraiság fokozása, az érés gyorsítása, utolsó szedés előtt 4–5 kg/ha.

Boromin Gel (15 % B) 2 l/ha Bór utánpótlás, kötődés fokozása.

Rizammina 42
(13-8-21+ 2 Mgo + mikroelemek + 

szervesanyagok)
2,5 kg/ha K túlsúlyos lombtrágya, mikroelemekkel, algakivonattal, hatására a termés mérete és 

mennyisége fokozódik, a minőség javul, vállátmérő nő. 

Nov@ GR
(növény és talaj kondicionáló) 200 kg/ha Erősebb gyökérzet, stresszcsökkentés, aktívabb bioszintézis, általános kondíció javítása, 

monokultúra hatásának csökkentése, humusz, és szervesanyag pótlás.

Nov@
(növény és talaj kondicionáló) 20 l/ha Erősebb gyökérzet, stresszcsökkentés, talaj mikrobiológiai aktivitás serkentése, általános 

kondíciójavítás, tápanyag hasznosulás fokozása akár lombon keresztül is 4 l/ha.

Fylloton
(30% feletti aminosav) 1-3 l/ha Stresszoldó, hatásfokozó, fotoszintetizáló felület növelő, hőstressz ellen, 

a termés mennyiségét, minőségét pozitívan növeli.

Folicist (köttető anyag) 1,5l/ha Egyöntetűbb virágzás, megbízhatóbb kötés.

Globalga (Biostimulátor) 2 l/ha Termés méret, vállátmérő növelés.

Sunred (Biostimulátor) 3-4 l/ha Színesedés fokozása, érés gyorsítás.

A fenti technológia tájékoztató jel legű, a helyi kö rül mények, adottságok figyelem-
bevételével alakítsuk ki a végső technológiát. Ne felejtsük el nem csavart gyár-
tunk! Csak azokat a kezeléseket és  annyiszor használjuk, melyeket úgy ítélünk 
meg, hogy szükségesek a sikeres termesztéshez! A technológiai javaslat talajos 
termesztésre vonatkozik!

ELÉRHETŐSÉGEINK:   Kószó Lajos • +36 (20) 9317825 • koszo@biolchim.hu 
Czikó Dénes • +36 (30) 3844285 • cziko.denes@biolchim.hu • Csatordai László • +36 (30) 691 6391 • csatordai.laszlo@biolchim.hu
Nagy Annamária • +36 (30) 2667027 • nagy.annamaria@biolchim.hu • Tóth Gábor • +36 (30) 2479496 • toth.gabor@biolchim.hu


