
THE VALUE OF EXPERIENCE
THE STRENGTH OF INNOVATION

A STANDARD TECHNOLÓGIÁTÓL  
A STRESSZHELYZETEK KEZELÉSÉIG



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 

hidegben 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 Jobb gyökeresedés, P és Zn utánpótlás, savanyítja a 

tankkeveréket.

Greenleaf 20-20-20 20-20-20+ mikroelemek 2-3 kg/ha
Kimagasló, 60% feletti hatóanyag-tartalom mikroelem 
kiegészítéssel, jobb kondíció, mikroelem ellátottság javul, 
termésmennyiség nő.

Greenleaf B 14-11-6+8 B 2, 5 kg/ha Jobb termékenyülés, kondíció növelés, termésmennyiség 
fokozása.

Boromin Gel 11% B 1-2 l/ha Jobb termékenyülés, termésátlag növelés.

Nu-Slow 28 343 g N/l (ebből 202 g 
karbamid-formaldehid)

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

3-5 hét hatástartam, zöldtömeg növelés, aszály ellen 
dolgozik, termésmennyiség növelése.

Nov@
Lombon és talajon 

keresztül is ható
növénykondicionáló

4 l/ha

Erősebb gyökérzet, stressz csökkentés, tápanyag felvétel 
fokozása, aktívabb fotoszintézis, nagyobb zöldtömeg, 
akár 20%-kal nagyobb hozam. Virágzásban és ökológiai 
termesztésben is használható! 

Folicist 
Növénykondicionáló 

(aminosav, folsav,
növényi kivonatok)

0,5 -1,5 l/ha Köttetés, kondíció fokozása, gyakorlati tapasztalatok 
alapján akár 15%-kal is növeli a termésmennyiséget.

Fylloton 30% feletti aminosav 
tartalom 2-3 l/ha Stressz oldó: aszály, gyomirtó, jégkár, víznyomás… stb.  

fotoszintézis fokozó, kondíció, termésmennyiség 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 Mikroelemek,
növényi kivonatok 2,5 l/ha Gyökértömeg növelés, bokrosodás fokozása, mikroelem 

ellátottság javul, termésmennyiség növelés.

Nov@ GR Huminsavak, fulvosavak, 
aminosavak 50-100 kg/ha Reverzibilisen megköti a tápanyagokat és a vizet. A talaj 

mikrobiológiai aktivitását növeli.

Microcomplex S, Mg és mikroelemek 2-2,5 kg/ha Mezo és mikroelem hiány megelőzésére.



Tisztelt Gazdálkodó!

A Biolchim Hungary Kft. átfogó szántóföldi technológiai kiadványát tartja kezében. Anya-
vállalatunk az 1972-ben alapított Biolchim S.p.A. több mint 40 éves gyártási, termékfej-
lesztési 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-afri-

kai Köztársaság
•  További több mint 50 országban helyi disztribútorokon keresztül jutnak el termékeink 

a felhasználókhoz.
Cégünk immár több mint tíz éve áll a hazai termelők szolgálatában azzal a cél-
lal, hogy hatékony, innovatív és elsősorban jövedelmező tápanyagutánpótlási 
és növénykondicionálási megoldásokkal segítse a gazdálkodókat.
Az egyre gyakoribb extrém időjárási jelenségek, a hektikus felvásárlási árak egyre komo-
lyabb kihívások elé állítják a termelőket. Az adott termőterületről minél több bevételre, 
profi tra van szükség, ez pedig a megfelelő termesztéstechnológiai beavatkozások segítsé-
gével 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
 Kószó Lajos
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Összetétel és hatásmód:
A Nov@ sikere a 75% szervesanyag tartalmának és a kiváló alapanyagokból különlegesen kinyert fulvosavaknak, 
huminsavaknak, fitoszaponinoknak köszönhető. Ezek az elsődleges humuszanyagok a talajban reverzibilisen meg-
kötik a tápanyagokat és a vizet, illetve javítják a talajszerkezetet. A plusz tápanyag felvétel, és talajszerkezet javulása miatt 
jelentős a gyökértömeg növekedés. A termékben lévő aminosav tartalom gyorsan felvehető tápanyaggal, a glicin-betain 
stressz csökkentéssel segít. Az összetevők hatékonyságának köszönhetően lombon keresztül alkalmazva nő a fotoszintézis 
aktivitása. Ezen hatásoknak az összessége jelentős terméstöbbletet eredményez.

Fotoszintézis aktivitása kukoricában (Szarvas, 2018.)
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0 Kontroll Konkurens piacvezető NOV@

Összefoglalva a NOV@ növénykondicionáló előnyei:
•  Talajon és levélen keresztül is hasznosul.
•  Talajon keresztüli hatás: reverzibilisen megköti a tápanyagokat és a vizet, aktiválja a talaj mikrobiológiai életét.
•  Virágzásban is alkalmazható.
•  Segíti a genetikai potenciál kihasználását.
•  Lombkezelés esetén növeli a fotoszintézis aktivitását.
•  Jobb kondíció, nagyobb termésmennyiség, jobb minőség.
•  Biotermesztésben használható a Biokontroll Hungária Nonprofit Kft. jóváhagyásával.

Felhasználási javaslat:
Szántóföldi kultúrák: kalászosok, kapásnövények, hüvelyesek, repce, 
cukorrépa és olajtök

Szántóföldi kultúrák esetén lombon keresztül a dózisa: 4 l/ha

• 3-4 leveles kortól már alkalmazható
• Intenzív növekedési időszakban
• Általános kondíció fokozás érdekében
• Virágzásban is alkalmazható (méhkímélő!)
• Indokolt esetben tenyészidőszakban többször is alkalmazható 

Kiszerelés: 5 l  –  20 l  –  1000 l

NOV@ növénykondicionáló

+20%

SPAD
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Összetétel és hatásmód:
A FOLICIST speciálisan a terméskötődés fenofázisára kifejlesztett növénykondicionáló készítmény. 
A termékben lévő Ascophyllum nodosum algakivonat a növényi hormonok képződésének 
serkentésével optimalizálja a hormonszintet, mely hatására javul a virágképzés és a terméskötődés. 
A termékenyülést követő intenzív sejtosztódást a Folsav támogatja.  A generatív periódus ener-
giaigényének a fedezését az Acetyl-thioproline (ATCA) biztosítja az anyagcsere energiater-
melő folyamatainak aktiválásán keresztül. A termékben található növényi aminosav könnyen 
felvehető tápanyagot biztosít a felgyorsult életfolyamatokhoz. A Glicin-betain stressz csökkentő 
hatásával érvényesül.

FOLICIST növénykondicionáló előnyei:
•   Elősegíti az egyöntetűbb virágzást és jobb terméskötődést.
•   Erősebb virágok, jobb kötődés magasabb össztermés.
•   Szinergia hatás lombtrágyával és növénykondícionálóval.
•  A terméskötődés tovább fokozható bór készítménnyel (Boromin Gel; Greenleaf B) kombinálva

Felhasználási javaslat:
Kiemelt kultúrák: bab, szója, borsó, repce, napraforgó, olajtök, hibrid- és csemegekukorica

Ajánlott dózisa: 0,5 – 1,5 l/ha 

• Virágzás időszakában akár többször is lehet alkalmazni.

FOLICIST + BÓR kombináció ajánlott dózisa:

0,5 l/ha FOLICIST + 1 l/ha BOROMIN GEL

0,5 l/ha FOLICIST + 1,5-2,5 kg/ha GREENLEAF B

Kiszerelés: 1 l

Keverhetőség:

A termék többnyire mindenféle növényvédőszerrel keverhető, kivétel kontakt hatású réz, kén, és ásványi olajok. Felhasználás 
előtt keverési próba javasolt. A kombinációkból eredő esetleges negatív hatások miatt próba kijuttatás is indokolt lehet.

FOLICIST növénykondicionáló
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Összetétel és hatásmód:
•   30% feletti aminosav tartalom  

Enzimatikus hidrolízissel előállított termék.

•   Algakivonat  →  Anti-stressz hatóanyag 
A szélsőséges körülmények között élő tengeri algák speciális anti-stressz hatású anyagot termelnek a túlélés érdeké-
ben.

Kíméletes gyártási eljárással a biológiailag aktív anyagok megmaradnak, így a szerves molekulák a növény számára közvetle-
nül elérhetők. A jelentős plusz aminosav tartalom miatt nő a termésmennyiség, az algakivonatnak köszönhetően megelőzi, és 
mérsékli a stresszhelyzeteket, ezzel tovább erősítve a terméknek a termésmennyiségre gyakorolt pozitív hatását.

FYLLOTON növénykondicionáló

FYLLOTON használatának előnyei:
•  Gyors metabolikus aktiváció stresszhelyzetek után (pl. fagy, szárazság, jégeső, herbicid sokk).
•  Elősegíti a növény fejlődését, és növekedését.
•  Növények csúcsterhelése esetén „plusz” energia.
•  Azonnali tápanyagot biztosít, ha a gyökéren keresztüli tápanyagfelvétel korlátozott (gyökérvesztés; vízhiány stb.).
•   A Fylloton növeli a membrán áteresztőképességét ezért növényvédőszerekkel együtt alkalmazva fokozza azok haté-

konyságát.
•  Növeli a terméshozamot és a minőséget.
•  Lombon és gyökéren keresztül is hasznosul.

Felhasználási javaslat:
Szántóföldi kultúrákban 3-4 leveles kortól betakarításig:

• Általános kondíció javítás érdekében: 1 – 2 l/ha

• Stresszhelyzetek megelőzésére, mérséklésére: 2 – 3 l/ha

• Szinergia hatás érdekében 0,5 – 1 l/ha

Keverhetőség:

A termék többnyire növényvédőszerrel keverhető, kivétel kontakt hatású termékek: réz, kén, és 
ásványi olajok. Felhasználás előtt keverési próba javasolt. A kombinációkból eredő esetleges 
negatív hatások miatt próba kijuttatás is indokolt lehet. 

Kiszerelés: 1 l  –  5 l
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Hatásmód:
A korai vetések esetén sokszor a talajok foszfor és cink tartalma nehezen felvehető a talaj hőmérséklete miatt, így a kezdeti nö-
vekedés, gyökérfejlődés is korlátozott. Az erőteljesebb egyöntetűbb kelés érdekében érdemes a vetéssel egy menetben star-
tert adni, ahol a megnövelt foszfor, cink, vagy a szervesanyag tartalom biztosítja az egyenletes, stressz mentes korai fejlődést.

Starter használatának előnyei:
•  Erőteljesebb csírázás és gyökérfejlődés.
•  Homogén állomány.
•  Gyorsabb kezdeti fejlődés (kisebb barkó, nyúl, galamb kártétel).
•  Magasabb tőszám.
•  Nagyobb terméshozam.

Starter kínálatunk egyedülálló, mert mindenféle kijuttatási módhoz professzionális megoldást tudunk biztosítani legyen az 
folyékony, mikrogranulált, vagy szerves granulált starter.

Folyékony PHOSTART Zn

Összetétel:
N P K Zn

Photostart Zn 3% 30% 0% 7%

Előnye:
•   A folyékony forma jobb eloszlást és nagyobb hatékonyságot eredményez 

száraz viszonyok között is.
•   A granulált starter műtrágyához képest kifejezetten magas, 

akár háromszoros Cink (Zn) tartalom.
•  Alacsony pH 0,7-0,9
•  Kiemelkedő fajsúly 1,525 kg/l

Felhasználási Javaslat:
•  Vetéssel egy menetben, vagy vetés előtt kipermetezve 10-20 l/ha.

• Lombtrágyaként 2 l/ha (réz készítményekkel nem keverhető)

Kiszerelés: 20 l  –  200 l  –  1000 l

STARTEREK
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Mikrogranulált MAGNISTART NP Zn

Összetétel:
N P K S Zn

Magnistart NP Zn 11% 47% 0% 4,5% 1,6%

Előnye:
•  Ként tartalmaz.
•  A kijuttatás nyomon követhető a fehér szín miatt.
•  Egyenletes szemcseméret 0,5-1,2 mm.
•  Magas 47% foszfor tartalom.
•  Könnyen kezelhető kiszerelés.

Felhasználási Javaslat:
• gabonfélék: 15-25 kg/ha

• kapás kultúrák, cukorrépa: 10-15 kg/ha

Kiszerelés: 15 kg/zsák

NOV@ GR Szerves granulált starter

Összetétel:
Huminsavak, fulvosavak, glicin-betain, aminosavak.

Előnye:
•  55% szervesanyag tartalom 
•  Reverzibilisen megköti a tápanyagot és a vizet
•  A talaj mikrobiológiai aktivitását növeli
•  Gyökér képzés serkentő
•  A növény stressztűrő képességét növeli
•  Hosszú hatástartam

Felhasználási Javaslat:
• 50-100 kg vetéssel egy mentben

Kiszerelés: 25 kg/zsák

STARTEREK

FULVOSAVAK
• Fokozottabb tápanyag-
  felvétel (transzport hatás)
• Javítja a növény
  szárazságtűrő
  képességét

HUMINSAVAK
• Erősebb gyökérnövekedés
  (auxin-hatás)
• Jobb talajszerkezet és
  tápanyag feltáró képesség
• Fokozza a mikrobiológiai
  aktivitást

GLICIN-BETAIN
• Stressz védelem
• Energia megtakarítás

AMINOSAVAK
• Hatékonyabb az elsődleges
  metabolizmus ➔ (fehérje bioszintézis)
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SHIFT

Összetétel és hatásmód:
A készítményben lévő mikroelemek (Cu, Mn, B) és az egyéb speciális összetevők az anyagcsere folyamatokon keresztül ser-
kentik az oldalrügyek képződését, vele párhuzamosan a cink tartalom a gyökérzet fejlődését.

SHIFT lombtrágya előnyei:
•  Egészségesebb, zöldebb levélzet és fejlettebb gyökérzet.
•  Jobb kondíció.
•  Kalászosokban erősebb bokrosodás és magasabb hektáronkénti kalász szám.
•  Repcében több elágazódás alakul ki.
•  Tenzioaktív hatóanyag tartalma miatt lombon keresztül hatékony felszívódás.
•  Növeli a herbicid kezelés hatékonyságát.
•  Akár 17%-al magasabb terméshozam.

Felhasználási javaslat:
Ajánlott dózisa: 2 – 2,5 l/ha

KALÁSZOSOKBAN
•  4 levéltől – bokrosodás közepéig

ŐSZI KÁPOSZTAREPCÉBEN
•  4 – 12 leveles állapotban

HÜVELYESEKBEN
•  4 leveles kortól – 9 leveles állapotig

Kiszerelés: 5 l

SHIFT kísérlet őszi káposztarepcében (Szarvas, 2018.)
tavaszi kezelés tőlevélrózsás állapotban 2,5 l/ha, 4 ismétlés átlagában

4,5
4

3,5
3

2,5
2

1,5
1

0,5
0

Kontroll SHIFT

+17%

t/ha
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NU – SLOW 28

Összetétel és hatásmód:
A termék két igen hatékony lombon keresztül is felvehető nitrogénformával rendelkezik. A karbamid a gyors hatásért felelős, 
míg a karbamid-formaldehid az elnyújtott, hosszú hatástartalmat biztosítja.

NU-SLOW 28 – tartamhatással rendelkező lombtrágya előnyei:
•   Standard termékeknél magasabb összhatóanyag tartalom 

343 g/l.
•   Kiugróan magas 202 g/l karbamid-formaldehid hatóanyag 

tartalom.
•   A lassú leadású (karbamid-formaldehid) nitrogénforma 

miatt 3-5 hétig elhúzódó hatástartam.
•   Hatékony nitrogén forrás a növény számára, mert azonnali 

és elhúzódó tápanyaforrást egyaránt biztosít.

•   Nitrogén hiány vagy környezeti stressz esetén eredménye-
sen regenerálja a növényállományt.

•   Növeli a vegetatív felületet és javítja az általános kondíciót.
•  Csökkenti a nitrát terhelést (AKG programok).
•  Javulnak a kultúrnövény mennyiségi mutatói.
•   Kiválóan keverhető növényvédő szerekkel, lombtrágyákkal.

Tartsuk szem előtt:
•   A szilárd nitrogén fejtrágyák hasznosulásához szükséges bemosó csapadék megléte évjáratonként egyre bizonytalanabb.
•   Nagy mennyiségű csapadék és belvíz esetén a nitrogén jelentős része kimosódhat.
•   A nitrát érzékeny területeken (AKG) növényfajonként kijuttatható nitrogén hatóanyag 

mennyisége termőhelyenként korlátozott.
•   A fejtrágyaként hasznát folyékony nitrogén műtrágyák lombkezelésre kevésbé alkalmasak 

perzselés és stressz kockázat miatt.

Felhasználási javaslat:
Ajánlott dózis: 7 – 10 l/ha

Ajánlott maximális permetlé koncentráció: 3-5 l/100 l víz

•  Kalászosok: bokrosodástól zászlóslevél kifejlődéséig
•  Kukorica: 5-6 leveles állapottól virágzásig
•  Napraforgó: 5-6 leveles állapottól virágzásig 
•  Repce: szárbaindulás kezdetétől virágzásig
•  Cukorrépa: 5-6 leveles állapottól a vegetáció végéig 

Kiszerelés: 20 l  –  200 l  –  1000 l

Analízis w/w w/v g/l

TOTAL Nitrogén 28,0% 34,3% 343

N – Karbamid formában 11,5% 14,1% 141

N – Karbamid-
formaldehid formában 16,5% 20,2% 202

Technikai paraméterek

pH 0,4%-os oldatban 7,0-7,5

Fajlagos tömeg 1,225 l/kg

Szín zöld



11

A termékcsalád hatásának
fokozása érdekében
kombináljuk FYLLOTON-nal!

GREENLEAF professzionális lombtrágya család

Összetétel és hatásmód:
N P K B Cu Fe Mn Mo Zn pH Kiszerelés

Greenleaf 20-20-20 20 20 20 0,02 0,04 0,02 0,02 0,01 0,02 5,3 1 kg, 10 kg

Greenleaf B 14 11 6 8 – – – – – 4,9 2,5 kg

Greenleaf N 34 6 12 0,15 – – – – – 4,6 1 kg

Greenleaf P 12 48 8 0,02 0,04 0,02 0,02 0,01 0,02 5,3 1 kg

Hatásmód:
A Greenleaf termékcsalád a fejlődési fázisoknak megfelelő összetételekkel rendelkezik. A hiánytünetek megelőzésére és ke-
zelésére alkalmazható mikroelemek gyors és hatékony felszívódását EDTA kelátképző teszi lehetővé.

Előnyök:
•  Szemmel nem látható hiánytünetek megelőzése.
•  Tápanyag egyensúly helyreállítása.
•  Speciális adalékanyag a tapadás fokozására és a jobb hasznosulás érdekében.
•  Enyhén savas reakciója optimalizálja a permetlé kémhatását.
•  Kritikus időjárás esetén gyors tápanyag-utánpótlás lombon keresztül.
•  Kiváló ár-érték arány.

Felhasználási javaslat:
Szántóföldi kultúrákban az ajánlott dózisa: 2 – 2,5 kg/ha

•  Greenleaf N – intenzív növekedési időszakra.
•   Greenleaf P – gyökér növekedés fokozására és a generatív fejlődés

elősegítésére.
•  Greenleaf 20-20-20 – általános kondíció javítás céljából.

Különleges Bóros összetétel Greenleaf B: 14-11-6 8% B

Ajánlott dózis: 2,5 kg/ha  →  200 g bór hatóanyag
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Egyéb termékeink

MICROCOMPLEX
Összetétel:

MgO SO3 B Cu Fe Mn Zn

15,1% 35% 0,5% 1,3% 0,5% 1,4% 1,6%

Alkalmazásának előnyei:
•   Könnyen felvehető tápelemek.
•   Mezo- és mikroelem hiány megelőzésére.
•   A kiemelkedő magnézium tartalma növeli a fotoszintézis aktvitását.

•   Az extra magas kén tartalom javítja az élelmiszer-ipari paramé-
tereket és a takarmányminőséget (kalászosok, olajos növények).

•  Növényvédelmi munkákkal egymenetben kijuttatható.

Felhasználási Javaslat:
Lombtrágyaként: 2 – 2,5 kg/ha
Repcében  →  Szárba indulástól – becők érésének kezdetéig
Napraforgóban  →   Csillagbimbós állapotban vagy virágzásban, 

akár többször is

Kalászosokban  →   Gyomirtással egymenetben vagy zászlósle-
vélben

Kiszerelés: 2,5 kg – 25 kg
Keverhetőség: A tankkeverék összeállításánál a folyó vízhez kis mennyiségekben adagoljuk a Microcomplex-et, majd az elkeveredését 
követően adagoljuk a többi összetevőt.

BOROMIN GEL
Összetétel:

w/w w/v g/l

BÓR-ETANOL-AMIN hatóanyag 11% 15% 151,8

Alkalmazásának előnyei:
•  Javítja a virágzást és terméskötődést.
•  Szabályozza a szénhidrát anyagcserét.
•   Segíti a szénhidrátok és egyéb asszimiláták szállítását és felhal-

mozását.
•  Javítja a tárolhatóságot.
•   A bór-etanol-amin hatóanyag formuláció elősegíti a felszívódást 

és a transzlokációt a növényben.

•   A könnyen felvehető bórral megelőzhető és kezelhető a cukorré-
pa szívrothadása.

•  Könnyen keverhető lombtrágyákkal és növényvédőszerekkel.
•   A speciális formulációból adódóan minimálisra csökkenti a bór-

használatból eredő fi totxicitás veszélyét.

Felhasználási Javaslat:
Lombtrágyaként: 1 – 2 l/ha
Repcében  →  Ősszel, illetve szárba indulástól – virágzás végéig
Napraforgóban  →  Csillagbimbós állapottól – virágzás végéig
Bab, borsó, szója  →  Virágzásban

Cukorrépa  →  4 leveles kortól – betakarításig
Olajtök  →  Virágzás előtt
Kiszerelés: 1 l – 5 l
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K-BOMBER 56
Összetétel:

w/w

P2O5 6%

K2O 56%

Alkalmazásának előnyei:
•   Lombon keresztül gyorsan hasznosuló kálium forma.
•   Jobb minőségű termés (szín, konzisztencia, cukortartalom…).
•   Javítja a vízháztartást a párologtatás intenzitásának csökkentésé-

vel és a szövetek víztartó képességének a növelésével.

•   Fokozza a növények fagytűrő képességét és a szárazsággal szem-
beni ellenállóságát.

•   Az enzimekre szerkezetstabilizáló és aktiváló hatást fejt ki, ezáltal 
befolyásolja foto-, fehérje-, szénhidrátok szintézisét.

•  Cukor tartalom növelés pl. cukorrépa.

Felhasználási javaslat:
Lombtrágyaként: 2 – 2,5 kg/ha
Cukorrépa: a cukortatalom növelés céljából: többször alkalmazva 
3 – 4 kg/ha

Kiszerelés: 2,5 kg – 10 kg

GOLD DRY
Összetétel:

SiO2

szemcseméret        6 mikron
44%

Mn 0,6%
B 0,9%
Zn 0,5%

GOLD DRY  →  3 hatás 1 termékben
UV sugárzás és extrém hőhatás ellen  →  Szilícium dioxid

•   Fényvisszaverő réteg kialakításával hűti a kezelt növény 
felületét

•   Direkt napfény okozta napégés/perzselés csökkentése 
(pl.: csemegekukorica felső leveleinél)

Tápanyag-utánpótlás  →  Bór, Mangán, Cink
•   Kombinációjuk erősíti a lombozat és a termés felszíni 

szövetét
Növényvédelmi mellékhatás

•  Levéltetvek és poloskák ellen repellenes hatású

Felhasználási Javaslat:
Lombtrágyaként: 4 – 6 kg/ha
Alkalmazása: A készítmény használata során tapadásfokozó ké-
szítmény használta kötelező, hatását hektáronként 1 l Fyllotonnal 
fokozható, huminsavas készítményekkel nem keverjük. Kiszerelés: 2,5 kg – 10 kg
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Technológia
A vetőgépek és a vetési technológia folyamatos fejlesztése kalászosok esetében is 
már lehetővé teszi a vetéskori starterezést, ezért alkalmazása egyre elterjedtebb. 
A gabonafélék kezdeti tápanyag-utánpótlásában a foszfor, a cink és a kén a leg-
fontosabb, amely mikrogranulált MAGNISTART NP Zn kijuttatásával mind a 
mag körül koncentrálódik.

Sok gazdálkodónak még problémát jelent a mikrogranulált starter kijuttatása 
adapter hiányában. Erre nyújt megoldást a folyékony PHOSTART Zn, amely 10 
– 20 l/ha dózissal, vetés előtt könnyedén, hagyományos keretes permetezővel is 
kijuttatható a talajra. 

Készítmények használata indokolt a késői vetéseknél (hideg időjárás) és a hibrid 
búzafajtáknál.

A PHOSTART Zn őszi és tavaszi lombkezeléssel, akár gyomirtással egy menetben 
is alkalmazható. Növeli a télállóságot és jobb tavaszi indulást eredményez.

Az elmúlt évekre jellemző szélsőséges éghajlati viszonyok egyre komolyabb 
gondot okoznak a gazdálkodóknak. A környezeti tényezők kiszámíthatatlanná 
válása egyre inkább indokolttá teszi, hogy a termelők az alapműtrágyán kívül 
lombtrágyákkal és növénykondicionálókkal is beavatkozzanak a gabonafélék 
életébe.

A költséghatékonyság növelése érdekében elterjedt, hogy a tápanyag után-
pótlást növényvédelmi kezeléssel egy menetben végzik.

A gabonafélék lombtrágyázásánál a termésmennyiség növelése a cél, de 
egyre többen akarnak megfelelni a minőségi mutatóknak is.
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Kijuttatás Termék neve Dózis Hatás

Vetés előtt
vagy

vetéssel egy menetben

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

vagy 
MAGNISTART

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

10-20 l/ha
 

15-25 kg/ha

Gyors egyöntetűbb kelés, 
erőteljesebb gyökér és 

indulás.

Kijuttatás Termék neve Dózis Hatás

Ősszel vagy tavasszal 
növényvédelmi 

kezeléssel együtt vagy 
akár külön, többször is

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

2 l/ha 
Növeli a gyökértömeget, 

kifagyás veszélyét mérsékli, 
tankeverék pH-ját savanyítja.
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A kalászosok termesztése során kiemelkedő jelentőségű a bokrosodás fenofázisa, 
amely befolyásolja a kalászszámot.

SHIFT lombtrágya segítségével intenzívebbé tudjuk tenni a gyökérképződést és 
növelhetjük sarjhajtások, illetve a sarjkalászok számát, és ezzel a terméshozamot.

A szárba szökkenés időszakában kiemelten fontos a harmonikus tápanyagellátás. 
A FYLLOTON és a GREENLEAF 20-20-20 kombináció hatására, aktívabb as-
szimilációs felület alakul ki, amely garantálja a későbbi jobb szemkitelítődést és 
minőséget.

Kijuttatás Termék neve Dózis Hatás

Szárba indulástól
virágzásig

GREENLEAF 20-20-20
(20-20-20 + mikroelem)

+
FYLLOTON

(30% feletti aminosav)

2-2,5 kg/ha

+

1 l/ha

Jobb kondíció,
magasabb terméshozam.

Kijuttatás Termék neve Dózis Hatás

Bokrosodás
elejétől-végéig SHIFT 2,5 l/ha 

Nagyobb gyökérzet,
több oldalelágazódás

magasabb kalászszám, 
nagyobb termésátlag.

Kontroll Shift 12 napos
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K A nyári aszály jelentősen csökkenti a gabonatábláink termőképességét kalászolás 

és viaszérés időszakában. A hosszú hatástartammal rendelkező NU-SLOW 28 
nitrogén lombtrágyánkkal ezt a problémát mérsékelhetjük. A lombtrágya 343 g/l 
nitrogén hatóanyagtartalmából, közel 60% az elnyújtott tartamhatásért (3-5 hét) 
felelős karbamid-formaldehid, ami a konkurens termékekhez viszonyítottan ki-
ugróan magas.

A gabonatermesztésben elengedhetetlen a magas kén és mikroelem ellátottság, 
amely erőteljesen hozzájárul a minőség javulásához.

A talajon és levélen keresztül is hasznosuló NOV@-át lehet alkalmazni ősszel 
a fejletlen állományok télállóságának növelése érdekében. Egész tenyészidő-
szakban stressztényezők (jég, fagy stb...) hatásainak mérséklésére is alkalmas. 
Az általános kondíció javítás céljából használva hosszabb kalászokat és teltebb 
szemeket eredményez.

Kijuttatás Termék neve Dózis Hatás

Zászlóslevél 
kiterülésétől 
viaszérésig

NU-SLOW 28
(343 g/l N)

7-10 l/ha
(3-5 l / 100 l víz)

Tovább zölden marad 
az állomány és nő 

a termésátlag.

Kijuttatás Termék neve Dózis Hatás

Gyomirtással egy 
menetben vagy 
zászlóslevélben

MICROCOMPLEX
(15% Mg + 35% S + 

mikroelemek)
2-2,5 kg/ha Magasabb fehérje,

jobb minőség.

Kijuttatás Termék neve Dózis Hatás

3-4 leveles kortól –
betakarítás végéig, 

virágzásban is

NOV@
(növénykondícionáló) 4 l/ha

Jobb kondíció,
ellenálóbb állomány

nagyobb terméshozam.
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Javaslat → Amennyiben nincs lehetőségünk starterezésre, abban az eset-
ben a NOV@ GR-t sorkezeléssel is kijuttathatjuk 60-100 kg/ha-os dózissal.
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Technológia
A vetéskori starterek alkalmazásával jelentősen tudjuk fokozni a csírázó képessé-
get, a gyökér növekedést, a homogenitást és mind ezekkel együttesen a termés-
hozamot. Lehetőségünk van a mikrogranulátum, a folyékony és a szerves starter 
változatokból kiválasztani az adottságainknak legmegfelelőbb indító műtrágyát.

A MAGNISTART NP Zn egy kiváló mikrogranulátum, amely a magas foszfor-és 
cink tartalom mellett ként is tartalmaz. 

Az elmúlt években teret hódított a folyékony starterek pl. PHOSTART Zn hasz-
nálata, amely nem csak magasabb cink (Zn: 7%) tartalommal rendelkezik, hanem 
folyékony halmazállapota miatt hasznosulása is biztosabb. 

A magas 55%-os szervesanyag tartalmú starter, a NOV@ GR segítségével ja-
víthatjuk a rizoszféra tápanyag és víz megtartó képességét, ezáltal könnyebben 
felvehetővé tehetjük a műtrágyákkal kijuttatott tápanyagokat.

Hazánkban a kiemelkedő termésátlaghoz nem csak jó genetika és megfelelő 
agrotechnika szükséges, hanem a szélsőséges körülmények kiküszöbölésére 
megfelelő lombtrágyázás és növénykondicionálás is.

Az elmúlt évekre jellemző rendkívüli időjárási körülmények a kukoricater-
mesztésben egyre gyakoribb termésingadozást váltanak ki. A hidas perme-
tezők elterjedésével többször tudunk beavatkozni lombkezeléssel az extrém 
helyzetek mérséklésébe.

Kijuttatás Termék neve Dózis Hatás

Vetéssel
egy menetben

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

vagy
MAGNISTART NP Zn 

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

vagy
NOV@ GR

szerves starter granulátum

10-20 l/ha
 

15 kg/ha

 

50 – 100 kg/ha

Gyors kezdeti fejlődés, 
egyöntetű állomány,

jobb kondíció.



18

KU
KO

RI
C

A

Kijuttatás Termék neve Dózis Hatás

3-4 leveles kortól, 
akár gyomirtással 

egy menetben

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

2 l/ha

Serkenti a gyökérnövekedést, 
intenzív fejlődést tesz lehe 
tővé, tankeverék pH-ját is 

savanyítja.

Kijuttatás Termék neve Dózis Hatás

3-4 leveles kortól – 
betakarítás végéig, 

virágzásban is

NOV@
növénykondícinonáló 4 l/ha

Egyöntetűbb állomány, 
magasabb terméshozam,

stresszoldás.

A NOV@ aktiválja a fotoszintézist, ezáltal intenzívebb lesz a vegetatív növekedés 
és megnöveli a termésképzéshez szükséges energiaszintet. A tenyészidőszak so-
rán fellépő negatív környezeti tényezőktől (hőség, szárazság, magas UV-sugárzás) 
szenvedő kukoricát rendkívül gyorsan regenerálja, így kiváló stresszoldó. A kísér-
leti eredményekre és a gyakorlati tapasztalatokra alapozva 10% feletti termés-
többlet realizálható a NOV@ használata során.

A PHOSTART Zn-et lombtrágyaként használva könnyen felvehető cinkhez és 
foszforhoz juttatja a kukoricát, így elkerülhető a hiányukból adódó gyenge gyökér 
és lassú kezdeti fejlődés.

Szarvas, 2016, 2017, 2018 
4 ismétléses kísérlet (állomány kezelés 8-9 lombleveles állapotban, 4 l/ha dózissal)

NOV@ kísérleti eredmények
12

10

8

6

4

2

0
Szarvas 2016 Szarvas 2017 Szarvas 2018

■ kontroll            ■ konkurens piacvezető            ■ NOV@

+26,8% +25,8%+22,4%

7,88
8,69

9,65

6,13
7,38

7,77
7,19

8,2
8,81

t/ha
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Kijuttatás Termék neve Dózis Hatás

5-6 leveles állapottól 
virágzásig

NU-SLOW 28
(343 g/l N)

7-10 l/ha
(3-5 l/100 l víz)

Intenzív növekedés, 
„zöldítő” hatás.

Kijuttatás Termék neve Dózis Hatás

Elsősorban címerhá-
nyásig, extrém meleg 
és erős UV sugárzás 

esetén

GOLD DRY
(szilicium-dioxid +

0,9 B + 0,6 Mn + 0,5 Zn)
4 kg/ha Kisebb aszálykár és 

jobb mikroelem ellátottság.

A kukoricának a növekedés teljes időszakában szüksége van a nitrogénre, de a 
legnagyobb mennyiséget a 8-10 leveles állapotát követően, szárba induláskor, ill. 
szemtelítődés időszakában igényli.

NU-SLOW 28 használatával részben fedezni tudjuk a kukorica felmerülő nitro-
gén igényét, hiszen a folyamatosan felszabaduló nitrogén, akár 3-5 héten keresz-
tül is tudja táplálni a kultúrnövényt.

Az elmúlt években megnövekedett a forró napok száma (OMSZ definíció: napi 
Tmax ≤ 35 ºC) alatt kialakuló hőstressz, napégés. A GOLD DRY-al felvitt fátyolos-
fehér bevonat védi a kukoricát a napsugárzás káros hatásaitól.

A takarmány-, csemege-, és hib-
ridkukoricánál a terméskötődés javítá-
sa kiemelten fontos cél, ennek érdekében 
igyekszünk a pollen csírázó képességét 
hosszabb ideig fenntartani bór tartalmú 
készítményekkel. A hatás növelés érdeké-
ben kombináljuk a termékeket új generá-
ciós köttetést fokozó FOLICIST-tel!
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Javaslat: Hibridkukoricában a szárazság és a magas hőmérséklet 
hatására a bibeszálak 3 - 4 nappal is lemaradhatnak a fejlődésben a pol-
lenszóráshoz képest. Ilyen esetben a virágzási szinkron megvalósulásához 
a kezelést érdemes megismételni fővirágzásban valamelyik kombinációval.

A kijuttatás pontos időzítése kulcsfontosságú az eredményesség érdeké-
ben.

Nov@

Nu-Slow 28

Gold Dry

Greenleaf B + FolicistPhostart Zn

Kijuttatás Termék neve Dózis Hatás

Címerhányáskor

FOLICIST
(növénykondícionáló)

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

vagy
FOLICIST

(növénykondícionáló)
+

BOROMIN GEL
(11% B)

0,5-1 l/ha
+

1,5 kg/ha

0,5-1l/ha
+

1 l/ha

Egyöntetű virágzás és
jobb terméskötődés.
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Technológia
A MAGNISTART NP Zn és a folyékony PHOSTART Zn, cink és foszfor tartal-
mának köszönhetően felgyorsul a napraforgó kezdeti fejlődése és javul a táp-
anyag-, és vízfelvétele. A MAGNISTART NP Zn 4,5%-os kén tartalma, pedig 
részben fedezi a napraforgó kimagasló kén igényét.

A napraforgó magas tápanyag-, és vízigényének kielégítését támogathat-
juk a NOV@ GR termékkel. A rizoszférában megnöveljük a mag körül a talaj 
szervesanyag tartalmát.  A kezelt gyökérközeg jobban biztosítani tudja a naprafor-
gó tekintélyes tápanyag szükségletét.

A napraforgó kiemelten tápanyagigényes növény, ennek ellenére az aszályt 
és a rosszabb talajadottságokat is jól tolerálja.

Az intenzív technológiákba illesztett lombtrágyák és növénykondicionálók, 
meghatározó tényezőjévé váltak a jó indulásnak és az okszerű tápanyag-
utánpótlásnak.

A napraforgó életében kritikus pont a gyomirtásból fakadó perzselés, sárgu-
lás negatív hatásainak mérséklése.

A PHOSTART Zn lombtrágyaként történő használata során az emelt foszfor-és 
cink tartalom elsősorban a korai időszakban erősíti a gyökérnövekedést.

Kijuttatás Termék neve Dózis Hatás

Vetéssel
egy menetben

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

vagy
MAGNISTART NP Zn 

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

vagy
NOV@ GR

szerves starter granulátum

10-20 l/ha
 

15 kg/ha

 

50 – 100 kg/ha

Gyors kezdeti fejlődés, 
egyöntetű állomány, 

jobb kondíció, 
kisebb mértékű vadkár, 
nagyobb terméshozam.

Kijuttatás Termék neve Dózis Hatás

3-4 leveles kortól,
akár gyomirtással

egy menetben

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

2 l/ha

Serkenti a gyökérnövekedést, 
intenzív fejlődést tesz

lehetővé és a tankeverék 
pH-ját is savanyítja.
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Ó A NOV@ hozzájárul a napraforgó dinamikus fejlődéséhez, a fokozott fotoszin-
tézisen keresztül. A hatás érvényesül stresszhelyzetekben is, ezért környezeti 
tényezőkből adódó depressziók mérséklésére kiválóan alkalmas. Clearfield® és 
Clearfield® Plus gyomirtási technológia esetén együtt is alkalmazható, a „yellow 
flash” hatás mérséklésére.

A lombkezelés időben történő elvégzésével a kísérleti eredmények és a gya-
korlati tapasztalatok alapján, több mint 10%-os termés többlet is realizálható 
a NOV@-val.

A 2018-as extrém időjárási viszonyok közt, a 2016-os évhez hasonlóan, több 
mint 20%-kal magasabb volt a NOV@-val kezelt kísérleti terület termésátlaga 
a kontrollhoz képest.

Szarvas 2016. 
(állomány kezelés 8-9 lombleveles állapot, 4 l/ha dózis, 4 ismétlés átlagában)

NOV@ kísérleti eredmények napraforgóban
Kaszat termés, 8% nedvességtartalom

4

3,5

3

2,5

2

1,5

1

0,5

0
kontroll konkurens piacvezető NOV@

3,1 t/ha 3 t/ha

3,82 t/ha

+22,9%

Kijuttatás Termék neve Dózis Hatás

3-4 leveles kortól – 
betakarítás végéig, 

virágzásban is

NOV@
(növénykondícionáló) 4 l/ha

Egyöntetűbb állomány, 
magasabb terméshozam,

stresszoldás
„Yellow flash” hatás

csökkentése.
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Napraforgó lombon keresztüli nitrogén pótlására jó megoldás a NU-SLOW 28, 
mert 3-5 héten keresztül hasznosul a hosszú hatástartamú karbamid-formal-
dehid hatóanyag. Szárazabb évjáratban érdemes megemelni az adagokat és a 
kezelések számát (2 x 10 l/ha), míg csapadékosabb évjáratban kisebb dózis is 
elegendő (1 x 7 l/ha).

A kultúrnövény termesztése során feltétlen oda kell figyelni az olajszintézisben 
közreműködő elemek egyidejű pótlására, amely a 15% Mg és 35% S tartalommal 
rendelkező MICROCOMPLEX-szel megoldható.

Kijuttatás Termék neve Dózis Hatás

5-6 leveles állapottól 
virágzásig

NU-SLOW 28
(343 g/l N)

7-10 l/ha
(3-5 l/100 l víz)

Fokozott fejlődés, 
„zöldítő” hatás.

Kijuttatás Termék neve Dózis Hatás

Növényvédőszeres 
kezeléssel egy

menetben a 6 leveles 
kortól-csillagbimbós 

állapotig

MICROCOMPLEX
(15% Mg, 35% S +

mikroelemek)
2-2,5 kg/ha

Magasabb olajtartalom,
jobb minőség,

nagyobb terméshozam.
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Javaslat: technológia új eleme a FOLICIST, amely szinergista hatásával 
segíti a bór termékek érvényesülését. A 2018. évi szarvasi kísérletekben 
csillagbimbós állapotban alkalmazva, 15% feletti termésmennyiség növe-
kedést eredményezett kombinációs partnerként.

Nov@

Nu-Slow 28

Microcomplex

Ph
os

ta
rt 

Zn Greenleaf B + Folicist

A napraforgónál a jobb kötődés érdekében a bór készítmények használata álta-
lános.

A BOROMIN GEL-ben a szerves komplex kötésben lévő bór egyenletes ellátást 
biztosít a napraforgó számára a virágzás időszakában is.

Kínálatunkban különleges megoldás a GREENLEAF B, mert az NPK mellett ma-
gas, 8%-os bór tartalommal is rendelkezik.

Kijuttatás Termék neve Dózis Hatás

Csillagbimbós
állapotban

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

vagy
BOROMIN GEL

(15% B)

2,5 kg/ha

1 l/ha

Nagyobb ezermagtömeg és 
tányéronként több bekötött 

kaszat.

Kijuttatás Termék neve Dózis Hatás

Csillagbimbós
állapotban

vagy virágzásban

FOLICIST
(növénykondícionáló)

+
BOROMIN GEL

vagy
GREENLEAF B

0,5-1l/ha

+
1l/ha
vagy

1,5 kg/ha

Nagyobb ezermagtömeg és 
tányéronként több bekötött 

kaszat.
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Technológia
A MAGNISTART NP Zn a jobb gyökeresedés biztosítása érdekében a repce 
korai kritikus szakaszában ad azonnal felvehető foszfort és cinket.

Az új generációs vetőgépek megjelenésével megnőtt az igény kisdózisú, koncent-
rált foszfor tartalmú starter oldat kijuttatására. A 30%-os foszfor és emelt cink 
(7% Zn) tartalmú PHOSTART Zn gyors kezdeti fejlődést tud biztosítani a repce 
számára.

Az őszi lombtrágyázás elsődleges célja a télállóság fokozása, amelyet cink, 
foszfor és bór tartalmú készítményekkel tudunk elérni.

A tavaszi lombkezelések növénykondícionálókkal és lombtrágyákkal, a ter-
mésmennyiség növelés érdekében a repce speciális igényeire fókuszálnak. 
A magas kén igény kielégítésére, a becők jobb beköttetésére és a kondíció 
javítására törekszünk.

Az ősszel gyenge, fi atal, fejlődésben visszamaradt repcéket FYLLOTON-nal vagy 
FYLLOTON + BOROMIN GEL kombinációjával érdemes kezelni az erősebb 
növekedés, jobb kondíció és a bór hiány megelőzése érdekében.

Kijuttatás Termék neve Dózis Hatás

Vetés előtt
vagy vetéssel

egy menetben

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

vagy
MAGNISTART

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

10-20 l/ha

15 kg/ha

Gyors egyöntetűbb kelés, 
erőteljes indulás.

Kijuttatás Termék neve Dózis Hatás

Vetés után
2-4 leveles korban

FYLLOTON
(30% feletti aminosav)

FYLLOTON
(30% feletti aminosav)

+
BOROMIN GEL

(11% B)

2-3 l/ha

2 l/ha
+

1 l/ha

Intenzív növekedés
és

jobb kondíció.
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Kijuttatás Termék neve Dózis Hatás

Regulátorral
egymenetben

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

2 l/ha

Serkenti a gyökérnövekedést, 
kifagyás veszélyét mérsékli, 

intenzív fejlődést tesz
lehetővé és a tankeverék 

pH-át is savanyítja.

Kijuttatás Termék neve Dózis Hatás

Tőlevélrózsás
állapottól 

szárbaindulásig
SHIFT 2-2,5 l/ha

Nagyobb gyökérzet,
több oldalelágazódás, 
magasabb becőszám.

Kora tavasszal SHIFT-et érdemes alkalmazni, amellyel jelentősen tudjuk gyara-
pítani a gyökértömeget, ennek hatására jelentősen nő az oldalhajtás képződési 
hajlam és a termésmennyiség. A 2018 évi aszályos időjárásban +17% termés-
többlettel hálálta meg a kezelést a kísérleti állomány.

Kiemelten fontos, hogy a tél beállta előtt fejlett gyökérzettel és erős gyökérnyak-
kal rendelkezzen a repce, ennek érdekében kell kijuttatni a PHOSTART Zn-et 
önmagában vagy regulátorral együtt.

Szarvas 2018. 
(állománykezelés tavasszal tőlevélrózsás állapot, 2,5 l/ha dózis, 4 ismétlés átlagában)

4,5

4

3,5

3

2,5

2

1,5

1

0,5

0
kontroll SHIFT

3,5 t/ha

4,1 t/ha

+17%

t/ha
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Kontroll Shift

Kijuttatás Termék neve Dózis Hatás

Szárbaindulástól 
betakarítás végig, 

virágzásban is

NOV@
(növénykondícionáló) 4 l/ha

Kiváló kondíció
és homogén állomány,
nagyobb termésátlag.

Kijuttatás Termék neve Dózis Hatás

Szárbaindulástól
becő telítődésig

NU-SLOW 28
(343 g/l N)

7-10 l/ha
(3-5 l/100 l víz)

Zöldítő hatás,
magasabb termésmennyiség.

Stresszhelyzetek elleni védekezés és általános kondíció javítás céljából a huminsav 
alapú technológia minden fejlődési fázisban alkalmazható. A NOV@ lombon 
keresztül használva növeli a fotoszintézis aktivitását, ennek eredményeként segít 
a stresszhelyzetek pl.: jég-, fagykár, homokverés esetén. A fokozott fotoszintézis 
komoly terméshozam növelő hatást is eredményez. Virágzásban és ökológiai gaz-
dálkodásban is alkalmazható, sőt a talajra jutatott mennyiség sem vész el, mert 
talajon keresztüli hatással is bír.

Szárbaindulástól, a becő kinevelés végéig jelentős nitrogén szükséglet lép fel, ezt 
az igényt alapvetően talajon keresztül pótoljuk, de bizonyos esetekben (pl.: csa-
padékhiány) ez korlátozott. Ilyenkor a hosszú hatástartamú NU-SLOW 28 nagy 
segítség, mert 3-5 héten át lombon keresztül támogatja a repcét.



M
ag

ni
st

ar
t 

28

Ő
SZ

I K
Á

PO
SZ

TA
RE

PC
E

Fylloton + Bromin Gel Folicist + Greenleaf B / Boromin Gel

Nu-Slow 28

Microcomplex

Ph
os

ta
rt 

Zn

Sh
ift

Nov@

Kijuttatás Termék neve Dózis Hatás

Szárbaindulástól
becők érésének 

kezdetéig

MICROCOMPLEX
(15% Mg + 35% S
+ mikroelemek)

2-2,5 kg/ha Magasabb olajtartalom.

A tenyészidőszak során a megnövekedett mikroelem és kén igényt a 
MICROCOMPLEX-szel pótoljuk. A magas 35%-os kéntartalom a zsírsav szinté-
zisén keresztül növeli az olajtartalmat, melynek hatására javul a minőség és a 
terméshozam.

A technológia kihagyhatatlan része a virágok élettartamának fokozása, a virág-
zás intenzitásának, a bekötött becők számának növelése. A fenti cél érdeké-
ben hagyományos technológia során csak bór készítményeket alkalmaznak pl. 
BOROMIN GEL, GREENLEAF B. Innovatív technológiai megoldás ebben 
a fenofázisban a FOLICIST használata, amellyel kombinációs partnerként a 
becőszám, termékenyülési ráta és a termésátlag tovább növelhető.

Kijuttatás Termék neve Dózis Hatás

Zöld bimbós állapottól
elvirágzás végéig 

többször is

FOLICIST
(növénykondícionáló)

+
BOROMIN GEL

vagy
GREENLEAF B

0,5-1 l/ha

+
1 l/ha
vagy

1,5 kg/ha

Hosszabb virágzás,
magasabb becőszám.



29

ZÖ
LD

BO
RS

Ó
, Z

Ö
LD

BA
B,

 S
ZÓ

JA
 

Kontroll  Fylloton 2 l/h

Technológia
A hüvelyes növények első lombleveleinek megjelenéséig nem alakul ki szimbió-
zis a nitrogén gyűjtő baktériumokkal. Az „éhezési szakaszban” gyorsan felvehető 
szerves nitrogén biztosítja a korai fejlődéshez szükséges plusz energiát, ebben az 
időszakban a FYLLOTON-nal történő kezelés igen hatékony a magas aminosav 
és alga tartalom miatt.

A hüvelyesek érzékenyek a nagy melegre és komoly terméskieséssel reagál-
nak a hőségnapokra, csapadék hiányra. 

Kiemelten fontos a stressz hatások csökkentése, ezzel növelve a termés 
mennyiséget.

A növényvédelmi-technológiába több kezelést be kell illeszteni a kóroko-
zók és kártevők miatt, ezeknél a permetezéseknél minden esetben ajánlott 
lombtrágya vagy növénykondícionáló használata.

A hüvelyesek termesztésének sikere elsősorban azon múlik, hogy hány hüvelyt 
tudunk a növényünkre „pakolni”. A stresszhelyzetek a bekötött hüvelyek számát 
szabályozzák le, ezért érdemes ebben az időszakban növénykondícionálással arra 
törekedni, hogy minél több virágot hozzon a növényünk és azok lehetőleg be is 
kössenek. A FOLICIST erre az élettani problémára jelent megoldást. A termék 
komplex hatása erősíti és egyöntetűbbé teszi a virágzást, illetve jobb kötődést 
biztosít. A kezelés további eredménye, hogy mérsékli a termékenyüléskor fellépő 
abiotikus stresszt.

A kezelés hatása a GREENLEAF B lombtrágyával fokozható.

Kijuttatás Termék neve Dózis Hatás

2-5 cm állapottól – 
virágzásig

FYLLOTON
(30% feletti aminosav) 2-3 l/ha Zöldítő hatás és homogén 

állomány.



30

ZÖ
LD

BO
RS

Ó
, Z

Ö
LD

BA
B,

 S
ZÓ

JA
 

Fylloton

Greenleaf B + Folicist

Nov@

Kijuttatás Termék neve Dózis Hatás

1. kezelés:
Virágzás kezdetén

FOLICIST
(növénykondícionáló)

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

0,5 -1 l/ha
+

1, 5 kg/ha

Egyöntetű virágzás
és jobb terméskötődés.

2. kezelés:
Fővirágzáskor

FOLICIST
(növénykondícionáló)

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

0,5 -1 l/ha
+

1, 5 kg/ha

A NOV@ hatására jelentősen nő a fotoszintézis aktivitása, így a gyomirtás és a 
stresszhelyzetek után is gyorsabban tudnak regenerálódni a hüvelyesek, így nö-
velve a terméshozamot.

Kijuttatás Termék neve Dózis Hatás

3-4 levéltől – betaka-
rítás végéig, virágzás-
ban is gyomirtás után 

NOV@
(növénykondícionáló) 4 l/ha

Kiváló kondíció és ellenálló,
homogén állomány, 

gyomirtó stressz mérséklése.
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Technológia
A korai bór hiány megtizedelheti a répa tőállományát ezért érdemes már korán, 
3-5 leveles kortól lombon keresztül pótolni. A BOROMIN GEL kombinációban 
is alkalmazható a NOV@-val, így csökkenthetjük a stresszhatásokat, valamint ja-
víthatjuk a fotoszintézis aktivitását, és az általános kondíciót.

A répatest cukortartalma értékmérő tulajdonság, mely meghatározó a jöve-
delmezőség szempontjából, ezért ennek növelése a cél.

Korszerű növénykondícionálással mérsékelhetjük a stressz helyzeteket (pl.: 
nyári hőség) és csökkenhetjük a termésdepressziót.

Július közepétől a legintenzívebb a gyökértest növekedése, a levélzet képződése 
és a cukorfelhalmozódás.

A K-BOMBER magas kálium tartalma és a GREENLEAF B különleges bóros ös-
szetétele fokozott cukorképződésre serkenti a növényt. A meleg, száraz időjárási 
körülmények között a készítmények lassítják a már beépített cukrok, szénhidrátok 
elégetésének a folyamatát is.

Kijuttatás Termék neve Dózis Hatás

3-5 leveles kortól – 
betakarítás végéig, 

stresszhelyzetekben is

NOV@
(növénykondícionáló)

+
BOROMIN GEL

(11% B)

4 l/ha

+

1 l/ha

Erőteljesebb gyökérzet, 
intenzív tápanyagfelvétel és 
szívrothadás megelőzése.

Kijuttatás Termék neve Dózis Hatás

12 levéltől –
maximális levélszámig

GREENLEAF B
(14-11-6 + 8 B) 2 kg/ha Bórhiány megelőzése,

általános kondíciójavítás.

K-BOMBER
(0-6-56) 3-4 kg/ha Javítja a vízháztartást, fokozza 

a cukorfelhalmozódást.
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Kijuttatás Termék neve Dózis Hatás

Betakarítás előtt 30 
nappal

K-BOMBER
(0-6-56) 3-4 kg/ha

Fokozza a 
cukorfelhalmozódást.

Betakarítás előtt 3 
héttel

GREENLEAF B
(14-11-6) 2,5 kg/ha

Betakarítás előtt 10 – 
14 nappal

K-BOMBER
(0-6-56) 3-4 kg/ha

Az érés időszakában sokkal mérsékeltebb a cukorképződés, ezért is fontos a folya-
mat fenntartása a növény számára könnyen felvehető kálium és bór segítségével. 
Ekkor javasolt a K-BOMBER és a GREENLEAF B magasabb dózisú alkalmazása 
a következő módon, október eleji betakarítás esetén.

Nov@ + Boromin Gel

K-Bomber 
Greenleaf B
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Technológia
Az elvetett mag csírázását a késő tavasszal fellépő csapadék hiány, és az alacsony 
talajhőmérséklet korlátozza. Kompenzálni lehet a problémát starterek alkalmazá-
sával, amelyben a magas foszfor és cink elősegíti az intenzív gyökérnövekedést a 
jobb víz és tápanyag hasznosulást.

Hazánkban az olajtök termőterülete évről évre növekszik jövedelmezősége miatt. 
A termesztés intenzitására jellemző az extenzív, fél intenzív technológia.

Az olajtök a nagy lombfelület miatt a lombkezelésekre jól reagál.

Az olajtöknek már az első bimbók megjelenésekor biztosítani kell NOV@-val a 
virágzáshoz szükséges kondíciót. A bór hiányból adódó terméskiesés megelőzése 
érdekében, érdemes fokozni a hatását BOROMIN GEL-lel.

Elvirágzás után ismételten javasolt a NOV@ használata, mert a kezelés jelentő-
sen növeli a fotoszintézis aktivitását, így pozitív hatással van az olajtartalomra, a 
termésátlagra, és a termesztés sikerére.

Kijuttatás Termék neve Dózis Hatás

Vetéssel
egymenetben

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

vagy
MAGNISTART NP Zn

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

20-25 l/ha

vagy

15-25 kg/ha

Erőteljesebb kelés
és intenzív gyökér fejlődése.

Kijuttatás Termék neve Dózis Hatás

Virágzás előtt

NOV@
(növénykondícionáló)

+
BOROMIN GEL

(11% B)

5 l/ha

+

1 l/ha

Jó kondíció,
stressz csökkentés,
kötödés fokozása.

Elvirágzás után NOV@
(növénykondícionáló) 5 l/ha

Fővirágzásban érdemes használni a FOLICIST speciális kötődést fokozó növény-
kondícionálót, melynek komplex hatása segít fedezni a virágzás extra energiaigé-
nyét. Ezáltal egyöntetű virágzást és magasabb kötés számot eredményez.

Kijuttatás Termék neve Dózis Hatás

Fővirágzásban FOLICIST
(növénykondícionáló) 1-1,5 l/ha

Egyöntetű virágzás,
megbízhatóbb kötés,

kevesebb terméselrugás.
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K Összetolás előtt az olajtököt intenzív kálium ellátásban kell részesíteni, hogy időre 
egyöntetűen beérjen, és az olajtartalom is jó legyen. A K-BOMBER által kiju-
tatott magas káliumszint alapjaiban határozza meg a termesztés mennyiségi és 
minőségi sikerét.

Kijuttatás Termék neve Dózis Hatás

Összetolás előtt
10-14 nappal

K-BOMBER
(0-6-56) 4 kg/ha

Gyorsítja az érési
folyamatokat,

növeli az olajtartalmat.



Tárolás: A készítményeket fagytól erős besugárzástól mentes helyen kell tárolni.
Szavatosság: Minden termékre a gyártástól számított 5 év.
Felhasználás: Javasolt permetlé mennyiség minimum 250 l/ha. A készítmények kombinálása esetén ke-
verési próba indokolt. 
Hatóanyag tartalom: A szilárd halmazállapotú termékek esetén tömegszázalékban (w/w), a folyékony 
halmazállapotú készítmények vegyes százalékban (w/v) van feltüntetve.

A közölt kísérleti eredmények, technológiai elemek, képek esetlegesen szóban közölt technológiai tanácsok, 
kísérleti eredményeken és termesztési tapasztalatokon alapulnak. Azonos eredmények nem garantálhatók 
minden termesztési feltétel között.

Csatordai László
e-mail: csatordai.laszlo@biolchim.hu
mobil: +36 30 6916 391
(Bács-Kiskun, Csongrád, Békés megye)

Nagy Annamária
e-mail: nagy.annamaria@biolchim.hu
mobil: +36 30 2667 027
(Jász-Nagykun-Szolnok, Hajdú-Bihar megye)

Biolchim Hungary Kft.
6000 Kecskemét, Faragó Béla Fasor 4.
Tel.:+36 76 504 178
www.biolchim.hu

Czikó Dénes 
e-mail: cziko.denes@biolchim.hu
mobil: +36 30 3844 285
Csorbák János
mobil: +36 70 3310 426
(Borsod-Abaúj-Zemplén, 
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye)

Tóth Gábor
e-mail: toth.gabor@biolchim.hu
mobil: +36 30 2479 496
(Pest, Nógrád, Heves megye)

Ügyvezető:
Kószó Lajos 
e-mail: koszo@biolchim.hu
mobil:+36 20 9317 825
(Dunántúl)
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