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Biolchim által
ajánlott szamóca
termesztéstechnológia

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 startertrágya a magas Zn és P tartalom miatt.

Phosﬁk Cu
(7,5-22-0-4 Cu)

7 l/ha

Gyökérnövekedés serkentése, másodlagos növényvédőszer hatás a felszívódó Cu miatt a
gombás és baktériumos betegségek ellen.

Phosﬁk 3-27-18 + mikroelemek

3 l/ha

Általános kondíciójavítás, mikroelempótlás.

Nitrocam
(13-0-0-14% Ca-7% Mg-0,1% Mo)

3 l/ha

Hatékony Ca és Mg utánpótlás, keményebb, gurulósabb termés, jobb szállíthatóság és
tárolhatóság. Rizamminával kombinálva legalább háromszor alkalmazzuk a szezon folyamán.

Greenleaf 12-48-8

2,5 kg/ha

Gyökeresedés elősegítése foszfor (P) pótlása.

Greenleaf 20-20-20

2-3 kg ha

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

K-Bomber (0-6-56)

2,5 kg/ha

Színesedés fokozása, érés segítése, cukortartalom növelése, koraiság fokozása.

Boromin Gel (15% B)
Rizammina 42
(13-8-21 + 2 MgO + mikroelemek
+ szervesanyagok)
Nov@ GR
(növény és talaj kondicionáló)

1-2 l/ha

Bór utánpótlás, kötödés fokozása, virágzásban sem perzsel.

2,5 kg/ha

Kálium túlsúlyos lombtrágya, Mg és mikroelem kiegészítéssel, algakivonattal és aminosavakkal.
Nagyobb össztermés és magasabb cukortartalom.

200 kg/ha

Erősebb gyökérzet, stressz csökkentés, aktívabb bioszintézis, általános kondíciójavítás,
monokultúra hatásának csökkentése, humusz, és szervesanyag pótlás.

Nov@
(növény és talaj kondicionáló)

20 l/ha

Erősebb gyökérzet, stresszcsökkentés, talaj mikrobiológiai-aktivitás serkentése, általános
kondíciójavítás, tápanyaghasznosulás fokozása, akár lombon keresztül is 4 l/ha.

Fylloton
(30% feletti aminosav)

2 l/ha

Stresszoldó, hatásfokozó, fotoszintetizáló felületnövelő, hőstressz ellen.
A termés mennyiségét, a növény kondicióját pozitívan befolyásolja.

Sunred (Biostimulátor)

4 l/ha

Színesedés fokozása, koncentráltabb érés, magasabb cukortartalom.

Folicist (Biostimulátor)

1,5 l/ha

Virágzás és kötödés fokozása, korai termésmennyiség jelentős növelése.

Globalga (Biostimulátor)

2 l/ha

A termés méretének növelése. Nem puhítja fel a termést!

Permetlé mennyiség minimum 400l/ha
• Talajba dolgozva:
200 kg Nov@ GR talajélet fokozására, tápanyagfeltárásra
• Telepítéskor:
1. kezelés: Sprintalga 2 l/ha csepegtetve
2. kezelés: Phostart Zn 20 l/ha csepegtetve
• Ősszel:
3. kezelés: Fylloton 2 l/ha + Boromin Gel 1 l /ha
4. kezelés: csepegtetve Phosﬁk Cu 7 l/ha
5. Kezelés: Greenleaf 12-48-8 2,5 kg/ha
• Tavaszi indítás:
6. kezelés: Phostart Zn folyékony starter 20 l/ha csepegtetve
• Hajtás induláskor:
7. kezelés: Phosﬁk 3-27-18
8. kezelés: Nova@ 20 l/ha csepegtetve
9. kezelés: Fylloton 2 l/ha + Greenleaf 20-20-20
• Zöldbimbós állapotban:
10. kezelés: Boromin Gel 2 l/ha + Fylloton 1 l/ha
• Virágzásban:
11. kezelés: Folicist 1,5 l /ha
• Virágzás után:
12. kezelés: Globalga 2 l/ha + Nitrocam 2 l/ha
• Termés növelése:
13. kezelés: Nitrocam 3 l/ha + Fylloton 1 l/ha
14. kezelés: Rizammina 2,5 kg/ha + Nitrocam 2 l/ha
15. kezelés: Rizammina 2,5 kg/ha + Nitrocam 2l/ha

• Szedés előtt 10-14 nappal:
16. kezelés: Sunred 4 l/ha
17. kezelés: K-Bomber 2,5 kg/ha
• Szedés után állomány megtartása esetén:
18. kezelés: Phosﬁk 3-27-18
19. kezelés: Grennleaf B 2,5 kg/ha + Fylloton 1 l/ha
20. kezelés: kicsepegtetve Phosﬁk Cu 7 l/ha
21. kezelés: Greenleaf 12-48-8 2,5 kg/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 és P pótlás együtt, egyedi összetétel

Hydrofert 20-20-20 + mikroelem
Green-Go 8-16-24 + 10 CaO
Green-Go 24-8-16

kiegyenlített tápanyagtartalom, mikroelemekkel
Ca és P pótlás együtt, emelt mikroelem
tartalommal
zöldtömeg növelés, intenzív növekedés

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!

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 saláta
termesztéstechnológia

Termék neve

Dózis

Hatása

Sprintalga

2 l/ha

Tápközeges palánták bemártása 50 ml/100l víz, gyökeresedés segítése, jobb indulás, nagyobb gyökérzet, csepegtetővel kijutatható, lombkezelésre használni TILOS!

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

20 l/ha

Gyökeresedés serkentése, gyökértömeg növelése, komoly Zn utánpótlás gyökéren
keresztül, kiváló startertrágya 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.

Phosﬁk 3-27-18 + mikroelemek

3 l/ha

Általános kondíciójavítás, mikroelempótlás.

Nitrocam
(13-0-0-14% Ca-7% Mg-0,1% Mo)

3 l/ha

Elsősorban Ca és Mg utánpótlás lombon keresztül extra jó felvehetőséggel.

K-Bomber
(0-6-56)

2,5 kg/ha

Fejek keményedését és a tárolhatóságot pozitívan befolyásolja.

Greenleaf 20-20-20

2-3 kg ha

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

Nov@
(növény és talaj kondicionáló)

20 l/ha

Erősebb gyökérzet, stressz csökkentés, talaj mikrobiológiai aktivitás serkentése,
általános kondíció javítás, tápanyag hasznosulás fokozása, lombkezelés esetén 4 l/ha.

Fylloton
(30 % feletti aminosav)

2 l/ha

Stressz oldó, hatásfokozó, fotoszintetizáló felület növelő, hő stressz ellen.
Termés mennyiségét, minőségét befolyásolja.

Permetlé mennyiség minimum 400 l/ha

Termesztéshez ajánlott komplex öntöző műtrágyák:

• Kiültetés:
1. kezelés: Sprintalga 2 l/ha
2. kezelés: Phostart Zn 20 l/ha csepegtetve
3. kezelés: Phosﬁk 3-27-18 3 l/ha + Fylloton 1 l/ha

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

• Fejnövelés:
4. kezelés: Phosﬁk Cu 2 l/ha vagy Phosﬁk 3-27-18 3 l/ha
5. kezelés: Phosﬁk Cu 2 l/ha vagy Phosﬁk 3-27-18 3 l/ha
6. kezelés: Nitrocam 2-3 l/ha + Fylloton 1 l/ha
7. kezelés: Nitrocam 2-3 l/ha + Fylloton 1 l/ha
• Szedés előtt két héttel (Ezt követően ne használjuk!)
8. kezelés: Phosﬁk Cu 3 l/ha, vagy Phosﬁk 3-27-18 3 l /ha
• Szedés előtt 10 nappal:
9. kezelés: K-Bomber 2,5-4 kg/ha

Lombtömeg nevelés céljából, kicsi lomb (korai, vagy nyári ültetés)
esetén Fylloton 2–3 l/ ha dózisban ajánlott permetezni, hatás fokozása érdekében Greenleaf (nitrogén túlsúlyos, vagy 3x20) termékcsaláddal kombináljuk.

Hydrofert 20-20-20 + mikroe- kiegyenlített tápanyagtartalom, miklem
roelemekkel
Ca és P pótlás együtt, emelt mikroeGreen-Go 8-16-24 + 10 CaO
lem tartalommal
Green-Go 24-8-16

zöldtömeg növelés, intenzív növekedés

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!

Phosﬁk termékcsaládból, ha gombabetegségre hajlamosító idő
van, akkor a rezes (Cu) verziót javasoljuk, ha napsütéses jó az idő,
akkor a Phosﬁk 3-27-18 elegendő.
Rendszeresen fellépő gombás problémák estén Phosﬁk Cu 6 l/ha-os
csepegtetése is indokolt lehet.
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