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4 5„Táplálunk és védünk” program elemei

Termék neve Hatóanyag Forg. kat. É.v.i. Terméktulajdonság Javasolt  
dózis Alkalmazási időpont

Gy
om

irt
ó 

sz
er

ek Command®  
48 EC

480 g/l klomazon I. –

Magról kelő egy és kétszikű 
gyomok ellen. Csírázásgátló 
és a gyomok gyökérváltásáig 
lombhatása is van.

0,2 l/ha
Palántázás előtt 
35 nappal.

Stomp® Aqua
455 g/l 

pendimetalin
III. 60 nap

Zöldségnövények gyomirtó  
szere, magról kelő egy és 
kétszikű gyomok ellen.

33,5 l/ha
Palántázás előtt  
35 nappal.

Magnicur Energy®

propamokarb
530 g/l, 

fosetil 310 g/l
III. 

Fejeskáposzta, karfiol, bimbós 
kel (hajtatott) kultúrákban, 
peronoszpóra és palántadőlés 
ellen.

3 ml / 2 l víz/ m2

Közvetlenül a vetést 
követően (1 napon belül), 
majd 710 nap múlva 
megismételve.

Contans

 

Coniothyrium 
minitans gomba 
CON/M/9108 

(DSM 9660) törzse

III. 0 nap
Nagy hatékonysággal pusztítják 
el a szklerotínia talajban lévő 
szkleróciumait.

24 kg/ha A teljes vegetációban.

Ro
va

rö
lő

 s
ze

re
k

Belem® 0,8 MG 8 g/kg cipermetrin III. 0 nap
Kontakt rovarölő szer talajlakó 
rovarok ellen.

12 kg/ha
Palántázás előtt, vagy 
azzal egy menetben.

Deltam® Deltametrin III. 7 nap
Kontakt rovarölő szer, 
levéltetvek, lombrágó hernyók és 
aknázó kártevők ellen.

58 ml / 10 l víz 
/ 100 m2

Lombrágó hernyók ellen 
rajzásmegfigyelésre 
alapozottan az L1L2 
lárvák ellen kell időzíteni, 
egyéb kártevők ellen 
azok megjelenésekor kell 
védekezni.

Lepinox® Plus Bacillus 
thuringiensis

III. –
Több lepkeféle fiatal lárvái  
ellen hatékony.

1 kg/ha

A készítményt minden 
kultúrában a fiatal lárvák 
(L1L2) ellen kell alkalmazni, 
a tömeges lárvakelés idején.

Eg
yé

b 
sz

er
ek

Metarex® Inov 40 g/kg metaldehid II. –
Csalogató szerrel ellátott, 
hosszú hatástartamú csigaölő 
készítmény.

45 kg/ha
A teljes vegetációban 
a betakarítás előtti 7. napig.

Artis® Pro
Beauveria bassiana 

gomba BOV1 
(NCAIM 155/2012) 

törzse

III. 0 nap Kedvezőtlen feltételeket 
terem te nek a talajban élő és 
károsító rovarok, lárvák számára, 
így azok nem tudnak 
elszaporodni.

1,56 kg/ha

A teljes vegetációban.

Meta® Pro
Metarhizium robertsii 

gomba MET 16 
(NCAIM 362/2018) 

törzse

III. 0 nap 12 kg/ha

Te
rm

és
 nö

ve
lő

k

Öko-ni® WP
Coniothyrium 

minitans gomba K1 
(NCAIM 51/2004) 

törzse

III. 0 nap
Nagy hatékonysággal pusztítják
el a szklerotínia talajban lévő 
szkleróciumait.

12 kg/ha

Trifender® Pro
Trichoderma 

asperellum gomba 
T34 (NCAIM 

200/2015) törzse

III. 0 nap

Elpusztítja a talajból fertőző 
kór oko zó gombákat, ezáltal 
elő segíti a gyökérzet egészséges 
fejlő dését.

12 kg/ha

Ta
la

j b
ak

té
riu

m
ok Bactovital® WP

Arthrobacter 
clorofenolicus 

baktérium GY34 
(NCAIM 291/2016) 

törzse

III. 0 nap Nitrogénkötő, foszforfeltáró 
hatású, valamint auxint termel 
és képes elbontani a talajban 
felhalmozódott káros aromás 
szénhidrogénvegyületeket.

34 kg/ha

Vetéssel, palántázással 
egy menetben, illetve 
öntözéssel a teljes 
vegetációban.

Bactovital® GR
III. 0 nap 10 kg/ha

Vetéssel, palántázással 
egy menetben.

Go
m

ba
öl

ő
sz

er
ek

Te
rm

és
 -

nö
ve

lő
k

Termék neve Javasolt dózis Alkalmazási időpont

St
ar

te
r

Agriplant® Starter
35 kg/ha lombkezelésre vagy tápoldatozásra 

5075 kg/ha dózisban, kezelésenként
Palántanevelés idején a gyökeresedés segítésére.

Azospeed® Amino 520 l/ha
Teljes vegetációban, zöldtömeg növelésre,
hajtásnövekedés beindítására.

Lo
m

bt
rá

gy
ák

Wuxal® Boron Plus 13 l/ha Bimbófejlődés és virágzás idején.

Wuxal® Kalcium 45 l/ha Termésképzéstől érésig.

Wuxal® Microplant 12 l/ha Hajtásnövekedéstől érésig.

Wuxal® K-40 35 l/ha Az érés kezdetétől az érés végéig.

Wuxal® Aminocal 35 l/ha
Kötődés, termékenyülés után, 
folyamatosan 710 naponta.

Prosilicon 1,53 l/ha
Bőrszövet erősítésére, bogyórepedés, napégés 
megelőzésére.

Yeald® Plus
1,5 l/ha öntözés, talajkezelés

3 l/ha lombkezelés
Palántanevelés idején a gyökeresedés segítésére, 
gyökérvesztés után a gyors regenerálódáshoz.

Bi
os

tim
ul

át
or

ok

Amino Total 24 kg/ha
Tápoldatozásra, termésnövelésre, a kötődés  
fokozására a teljes vegetáció során.

Alga 600 12 kg/ha

Alga Soil, 
Volldünger® Bio

50400 kg/h Ültetés, palántázás idején alaptrágyaként.

Alga K Plus 35 kg/ha Az érés kezdetétől az érés végéig.

Wuxal® Aminocal 35 l/ha Termésképzéstől virágzásig, érésig.

Wuxal® Ascofol 24 l/ha A teljes vegetációban alkalmazható biostimulátor.

Fe
j -

tr
ág

yá
k
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Palánta- 
nevelés

Palánták, 
fiatal növények 
védelme

A növény életének legkritikusabb fázisa a gyö  keresedés. 
A lendületes indulás kihat a ké sőbbi kondícióra, betegség-
ellenállóságra, még a talajlakó kártevők tevékenységét is 
könnyebben viseli a növény. Mindezek ere dője ként több 
terméssel hálálja meg a gondoskodást. 

A palánták kiültetés utáni első időszaka meghatározó a teljes 
termesztési időszakra, hiszen ilyenkor legfogékonyabbak 
a talaj lakó gombák és kártevők kártételeire, ami gyö keresen 
befolyásolhatja az egész termesztés sikerét.

A Trifender® Pro hasznos, bio ter
mesztésben is engedélyezett gomba
spórákat tartalmaz, amelyek a káros 
gombákat parazi tál ják, és rövid időn 
belül leállítják a szaporodá sukat. Táp
anyagmobilizáló hatásával javítja a ta
laj  életet. Agresszív szár és gyökér ma
r ad ványbontó képességgel rendelkezik. 
Gomba ellenes antibiotikumokat termel. 
Bom lás termékei növényihormonszerű 
anyagok, ame lyek gyökérnövelő hatás
sal bírnak.

Dózis: 1–2 kg/ha

Hatóanyag: 
Trichoderma asperellum gomba 
T34 törzse

Trifender® Pro

Mikrobiológiai készítmény

Palántadőlés, talajgombák:
Fuzárium, Pítium, Verticílium, Szklerotínia, Rizoktónia 

A Yeald® Plus magas cink összetevője 
támo gatja az auxin hormon képződését, 
amelyik a föld alatti, hosszirányú 
növekedésért felel.

A termék sem lombon, sem gyö
kér zónában nem perzsel, így lomb
trágyaként és öntöző trágya ként egy  
aránt kijuttatható. Magas mikro elem
tartalma javítja a növény kondícióját, 
ellenálló képességét és a színképzést.

Palántanevelés idején 0,1–0,15%os 
töménységben a palánták beöntözésére 
1–2 alkalommal, illetve kiültetés, pa
lántolás után 50–75 kg/ha dózisban 1–3 
alkalommal öntözéssel (csepegtetés, 
konzolos, szórófejesöntözés) kijuttat
va, valamint lombtrágyaként 3–5 kg/ha 
dózisban, a növényvédelmi munkákkal 
egy menetben.

Gyökeresítés, 
gyökértömeg növelés

Dózis: 1,5–3 l/ha

Kiemelt hatóanyag: 
cinkammonium acetát 
és mikroelemek

Dózis: 3–5 kg/ha lombkezelésre 
50–75 kg/ha tápoldatozásra

Hatóanyag: 
10% N, 40% P

2
O

5
, 10% K

2
O, 

2% MgO + mikroelemek

Yeald® Plus Agriplant Starter

Lombtrágya Lombtrágya
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Kezdeti 
tápanyagellátás
A vegetációban kijuttatott tápanyagellá tás leginkább 
a kijuttatási lehetőségek függ vé nye, de akár dobbal, vagy 
lineárral öntözött, elsődlegesen lombkezelésekre 
épített technológiáról beszélünk, minden esetben van 
megfelelő tápanyagellátási megoldás.

A Belem® 0,8 MG egy mikrogranulált, 
rovar ölő, talaj fertőtlenítő szer. Ható
anyaga a nem gázosodó piretroidok 
közé tartozik. A rovarokkal érint kezve a 
bőr szöveten keresztül fejti ki azonnali 
hatását. A melegvérű állatokra és az 
emberre nem veszélyes.

Az alkalmazott dózistól füg gően 60–
120 nap hatástartamot nyújt, mert 
formulációjának köszönhetően hőre, 
fényre és a csapadékra is lassan 
bomlik. 

Az Artis® Pro egy hiperparazita 
gom ba törzs spóráit és konídiumait 
tartalmazó, biotermesztésben is enge
délyezett, termésnövelő anyag. A talaj
ban olyan biológiai állapotokat alakít ki, 
amelyek a tripsz és tőzeglégylárvák 
stb. számára szinte elviselhetetlenek, 
így kártételük és szaporodásuk rövid idő 
alatt leáll.
Hatását akár 1–1,5 hónapon át megőrzi, 
de az intenzíven öntözött kultúrákban 
(osztott dózisokban) ennél sűrűbben 
javasolt kiadni. 

Bevezetés alatt, részletes információt 
keresse a honlapon!

Talajlakó, talajban károsító rovarok:
tőzeglégy-lárva, bársonylégy-lárva, gyászszúnyog-lárva 

Dózis: 12 kg/ha

Hatóanyag: 
8 g/kg cipermetrin

Dózis: 1,5–6 kg/ha

Kiemelt hatóanyag: 
Beauveria bassiana gomba 
BOV1 törzse

Belem® 0,8 MG Artis® Pro

Rovarölő szer Mikrobiológiai készítmény

Dózis: 1–2 kg/ha

Kiemelt hatóanyag: 
Metarhizium roberstsii gomba 
MET 16 törzse

Meta® Pro

Mikrobiológiai készítmény

A Bactovital® termékcsalád több olyan új és egyedi tulajdonsággal rendelkezik, ami gyökeresen 
megkülönbözteti a többi, már ismert hasznos baktériumterméktől. Az új, WP formuláció nagy előnye 
a termék eltarthatósága, ami sokkal jobb, mint a hagyományos folyékony termékeké. A szilárd 
fázisban található „alvó” baktériumok jobban ellenállnak a káros környezeti hatásoknak, így akár 
hűtés nélkül, normál tárolási körülmények között is 3 hónapig megőrzik minőségüket. A kijuttatás 
után sem igényel azonnali bedolgozást ez a formuláció, ugyanis csak a talajba kerülve csírázik ki 
a készítmény, ami tovább növeli a felhasználhatóság biztonságát. Másik kiemelkedő tulajdonsága 
maga a hatóanyag, ugyanis az Arthrobacter clorofenolicus baktériumtörzs mindamellett, hogy 
foszfort mobilizál, nitrogént köt, mikroelemeket tár fel a növények számára és a szármaradvány 
lebontó képessége is jelentős, egy speciális tulajdonsága révén a talajban felhalmozódó káros hatású, 
szénhidrogén alapú aromás vegyületeket (jellemzően növényvédő szer maradékok) is gyorsan és 
hatékonyan képes elbontani, azaz megtisztítja a termőréteget.

A BactoVital® granulátum formuláció nagy újdonsága az, hogy a vetéssel egymenetben, 
mikrogranulátum szóróval kijuttatott talajbaktériumok kicsi talajtérfogatban koncentrálódnak. 
A gyökér mikrokörnyezetében könnyebben dominánssá válhatnak, így a baktériumok által 
mobilizált, megkötött, illetve termelt tápelemeket, növekedést segítő anyagokat a növények 
könnyen és gyorsan fel tudják venni.

Dózis: 34 kg/ha

Hatóanyagtartalom: 
Arthrobacter chlorophenolicus 
összes csíraszám (CFU/g) 2,5×108

BactoVital® WP

Talajbaktérium

Dózis: 810 kg/ha

Hatóanyagtartalom: 
Arthrobacter chlorophenolicus 
összes csíraszám (CFU/g) 2×107

BactoVital® 
mikrogranulátum

Talajbaktérium

Ha nincs lehetőségünk tápoldatozásra, akkor sem kell lemondanunk az algatartalmú biostimulátorok 
előnyeiről. Az Alga Soil granulált műtrágya alaptrágyázáskor (bakhátkészítéskor) kiválóan 
alkalmazható. Algatartalma miatt igen erős gyökeresítő hatással rendelkezik, magas szervesanyag 
tartalma miatt növeli a talajok biológiai aktivitását. Valamennyi szántóföldi és kertészeti kultúrában 
használható, 50–400 kg/ha dózisban.

Kiszerelés:
   Alga Soil 20 kg
   Volldünger Bio 2 kg

Gyökeresítés, termésnövelés, színesedés

Dózis: 50–200 kg/ha

Hatóanyag: 
granulált sárga tengeri alga kivonat, 
1,7% N, 2,6% P

2
O

5
, 1,7% K

2
O

Alga Soil / 
Volldünger Bio GR

Biostimulátor
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A Command® 48 EC elsősorban csírá
zásgátló, széles körben alkalmazható 
gyomirtó, amelyet a kelő gyomok a 
gyö kereiken keresztül vesznek fel. 
Gátolja a színtestek kialakulását, így 
kezelt növényeken jellegzetes ki fe
hé redéses hatással jelentkezik, majd 
gyors száradást és pusztulást okoz. 
Mivel a talajkolloidokhoz erősen kö
tődik, hatástartama hosszú, a csapa
dék viszonyoktól függően akár több 
hónap is lehet. (A Stomp® Aqua 
a Command® 48 EC kiváló kom bi nációs 
part nere.)

A Stomp® Aqua széles körben al
kalmazható gyomirtó szer. A talajban 
rendkívül stabil, hosszan őrzi meg ha
tását. A magról kelő fűfélék mellett sok 
magról kelő kétszikű ellen is hatékony. 
Elsősorban csírázásgátló, de a már ki
kelt, még fiatal gyomok gyökérnöveke
dését is leállítja, így nem tudnak átmenni  
a gyökérváltáson és a növekedésük 
leáll. 

Dózis: 0,15–0,2 l/ha

Hatóanyag: 
480 g/l klomazon

Dózis: 3–3,5 l/ha

Hatóanyag: 
455 g/l pendimetalin

Command® 48 EC Stomp® Aqua

Gyomirtó szer Gyomirtó szer

Magról kelő egy- és 
kétszikű gyomok

Gyom-
szabályozás
A gyomok sok értékes vizet, tápanyagot, életteret és fényt 
vonnak el a növényeinktől, valamint a kártevők, köztük a stolburt 
terjesztő kabócák és a vírusvektorok „ingyenszállásai” is.

Talajlakó, talajból
fertőző gombás
betegségek
A káposztát támadó gombák közül a káposzta fuzáriumos 
sárgasága és a fehérpenész, valamint a baktériumos fertőzések 
elsősorban a párás, hűvös körülmények között, míg a lisztharmat 
a melegebb párás időszakokban okozhat komoly gondot 
a termesztésben.

Fehérpenész
(Sclerotinia sclerotiorum)

Káposzta fuzáriumos 
sárgasága

(Fusarium oxysporum f. conglutinans)

Dózis: 0,5–2 kg/ha

Hatóanyag: 
Coniothyrium minitans

Öko-ni® WP

Mikrobiológiai készítmény

Dózis: 1–2 kg/ha

Hatóanyag: 
Trichoderma asperellum gomba 
T34 törzse

Trifender® Pro

Mikrobiológiai készítmény
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és egyéb 
kártevők
A káposzta károsítói szívogatásukkal (tripszek, tetvek), toxikus nyálukkal 
(atkafélék, poloskák), illetve az ürülékükön kialakuló gombafertőzésekkel 
is problémákat okozhatnak. A lepkefélék hernyói pedig a lombot és 
a bogyót károsítják. A termesztésben komoly gondot okoznak az idősza-
kosan talajban élő, vagy ott telelő kártevők, amelyeket csak okszerűen 
alkalmazott, célzott lomb-, és talajkezelésekkel lehet kordában tartani.

Lomb- és 
termés károsító 
rovarkártevők

Gyökérkárosítók Komplex 
tápanyagellátás
(Esőztető öntözés esetén)

Egyéb kártevők:
Meztelen és házas csigák 

A Deltam® egy azonnali hatású, széles 
hatás spektrumú, kontakt hatású mik
ro  kapszulázott rovarölő szer. A káposz
tafélékben a bagolylepkék L1L2 lárvái 
ellen a rajzásmegfigyelésre alapozottan 
kell alkalmazni. Levéltetvek ellen a 
kár tevők tömeges megjelenése előtt 
célszerű a kijuttatás. Mindkét esetben 
tapadásfokozó szer (pl.: Designer) hozzá
adása javasolt!

Az Artis® Pro egy hiperparazita gom
batörzs spóráit és konídiumait tartal
mazó, biotermesztésben is engedélye
zett, termésnövelő anyag. A talajban 
olyan biológiai állapotokat alakít ki, 
amelyek a tripsz és tőzeglégylárvák 
stb. számára szinte elviselhetetlenek, 
így kártételük és szaporodásuk rövid 
idő alatt leáll. Hatását akár 1–1,5 hó
napon át megőrzi, de az intenzíven 
öntözött kultúrákban (osztott dózisok
ban) ennél sűrűbben javasolt kiadni.

Az új fejlesztésű biostimulátor hatású 
Azospeed® Amino a tápelemeken kívül 
nagy mennyiségben tartalmaz aminosa
vat, ami azonnali, energiahatékony nitro
génbeépülést tesz lehetővé, illetve javítja 
a növények stressztoleranciáját.

A Metarex® Inov csalogató szerrel ellá
tott, hosszú hatástartamú, esőálló csiga
ölő készítmény. Lassan bomló granulá
tum formátumú szer, amely a meztelen 
és a házas csigákat egyaránt elpusztítja.

Dózis: 5–8 ml/100 l víz

Hatóanyag: 
deltametrin

Dózis: 1,5–6 kg/ha

Kiemelt hatóanyag: 
Beauveria bassiana gomba 
BOV1 törzse

Dózis: 4–5 dkg/100 m2

Hatóanyag: 
metaldehid

Deltam® Artis® Pro Metarex® Inov

Rovarölő szer Mikrobiológiai készítmény Egyéb szer

A vegetációban kijuttatott tápanyagellá tás leginkább 
a kijuttatási lehetőségek függ vé nye, de akár dobbal, vagy 
lineárral öntözött, elsődlegesen lombkezelésekre épített 
technológiáról beszélünk, minden esetben van megfelelő 
tápanyagellátási megoldás.

Fejtrágya

Dózis: 5–20 l/ha

Kiemelt hatóanyag: 
nitrogén, kén, magnézium, 
aminosav

Azospeed®Amino

Tápanyagellátás
a vegetációban
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Kötődésjavítás Kötődés, stressztűrés 
javítása

Mikroelem-hiányok 
ellen

A Wuxal® Boron Plus kiemelkedően 
magas bór és foszfortartalma révén 
elősegíti a kötődést és a hatékony meg
termékenyülést.

A magas mikroelemtartalom hozzájárul 
a sejtfalak képződéséhez és a szénhid
rátok, cukrok intenzívebb szállításához. 
Ezzel a mecha nikai sérüléseket (szélve
rés, homok verés) gyorsabban vészeli át 
a növény, vala mint hatékonyabban mű
ködnek benne az energiaigényes, építő 
folyamatok.

A Wuxal® Ascofol 51%os algatar
talmával a piac legtöményebb lomb
kezelésre használható biostimulátora. 
Felhasználása több célú lehet, ugyanis 
magas növényihormontartalma ré
vén növeli a növények stressztűrő 
képességét, ser kenti a sejtosztódást 
és a megnyúlást, vala mint érést 
gyorsító, színesedést fokozó hatá
sa is jelentős. Eközben fia ta lon tartja 
a növény állo mányt és növeli a termés
méretet is. Magas mikro elemtartalma 
révén fokoz za a kötődést és a termé
szetes ellenálló képességet is. 

A Yeald® Plus magas cink összetevője 
támo gatja az auxin hormon képződé
sét, amelyik a föld alatti, hosszirányú 
növekedé sért felel. A termékek sem 
lombon, sem gyökérzóná ban nem per
zselnek, így lombtrágyaként és öntö
ző trágya ként egyaránt kijuttathatók. 
A Yeald® Plus magas mikro elem
tartalma javítja a növény kondícióját, 
ellenálló képességét és a színképzést.

Dózis: 2–3 l/ha

Kiemelt hatóanyag: 
bór és foszfor

Dózis: 2–3 l/ha

Kiemelt hatóanyag: 
tengeri alga és bór

Dózis: 1,5–3 l/ha

Kiemelt hatóanyag: 
cink, ammóniumacetát  
és mikroelemek

Wuxal® Boron Plus Wuxal® Ascofol

Yeald® Plus

Lombtrágya Lombtrágya

Lombtrágya

Lomb trágyázás
A lombtrágyázás lehetőséget ad nekünk, hogy gyor san és 
hatékonyan pótoljuk a hiányzó tápelemeket, így növeljük 
a termést és javítsuk a minőséget!

Dózis: 1–2 l/ha

Kiemelt hatóanyag: 
mikroelemek

Wuxal® 
Microplant

Lombtrágya

Kalciumhiány Káliumhiány

Növekedési szakasz
A Wuxal® Kalcium szuszpenziós lomb 
 trágya. Elsősorban a hiánytünetek meg
elő zésére szolgál. Hatékonyabban pótol
ja a kalciumot, mint a formulázás nélküli 
lombtrágyák. Nitrogéntartalma miatt a 
növekedési időszak első szakaszában 
indokolt a használata.

A Wuxal® K-40 egy magas kálium
tartalmú, kelatizált, fémes mikro
ele  mekkel dúsított lombtrágya. Fő 
fel használási idő szaka az érési, feje
sedési szakasz, amikor a minőségi és 
tárol ha tósági paraméterek javu lását, 
a gyor sabb érést szeret nénk elérni. 
Jó kombinációs partnere a Wuxal® 
Ascofol, amely hormonálisan beindítja 
az érési folyamatokat.

Érési szakasz
A Wuxal® Aminocal magas kalcium  
és aminosavtartalmú, biológiai ter mesz 
 tésben is felhasználható, biostimulátor 
hatású lomb trágya. Szerves kötésben 
tartalmazza a kalciumot, így az min
den időjárási helyzet ben jól felvehető 
a növény számára. Mivel nitro gén
mentes formában tartalmazza a kalci
umot, a te nyészidőszak végén is bizton
sággal használható.

Dózis: 3–5 l/ha

Kiemelt hatóanyag: 
nitrogén, kalcium, mikroelemek

Dózis: 3–5 l/ha

Kiemelt hatóanyag: 
15% Ca, 5% aminosav 

Dózis: 3–5 l/ha

Hatóanyag: 
25,5% K2O, mikroelemek

Wuxal® Kalcium

Wuxal® Aminocal

Wuxal® K-40

Lombtrágya

Lombtrágya

Lombtrágya
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Zöldtömeg-növelés

Az Amino Total egy nagyon magas 
ami nosavtartalmú öntöző trágya. Erő
teljes energizáló, stimuláló hatással bír:
 energiát spórol a növénynek,
 javítja a növényi kondíciót,
  fokozza a stresszhatások elleni tűrő

ké  pességet,
  növeli a pollentermést, javítja a kötő

dést, színesedést,
 javítja, gyorsítja a tápelemek felvételét.
Használata intenzív növekedési idő
szakokban javasolt.

Dózis: 2–4 kg/ha

Hatóanyag: 
100%ban növényi eredetű 
aminosavak

Amino Total

Biostimulátor

Biostimulálás
A növények vegetatív–generatív egyensúlya könnyen felborul. 
Ha generatív irányba tolódik, akkor túlkötés alakul ki, miközben 
a lombtömeg növekedése leáll, így nem képes a nagy tömegű 
termést kinevelni. Vegetatív túlsúlyban pedig buja a lombozat, 
ugyanakkor csökken a virágok száma, sőt terméselrúgás 
tapasztalható. Ilyenkor nő az állomány gombás-baktériumos 
betegségekre való fogékonysága is.

Érésgyorsítás

Az  Alga K  Plus a biológiai termesz
tésben is engedélyezett, egyedi alga
kivonat és kálium kombinációja. A két 
hatóanyag együttes jelenléte erőteljes 
minőségjavító biostimulátor hatással 
bír. Egyedülálló módon lombtrágyaként 
és öntöző trágyaként is felhasználha
tó, az érési időszak kezdetétől. Minő
ségjavító és színesítő hatása mellett 
a termés cukortartalmát, tárolhatósá
gát is pozitívan befolyásolja, valamint 
mennyi ség növelő hatása is van. 

Dózis: 3–5 kg/ha

Hatóanyag: 
sárga tengeri alga kivonat, 
30% kálium

Alga K Plus

Biostimulátor

A növénycsalád minden tagjára értve, 7—12 naponta  

a növényvédelmi munkálatokkal együtt:

Fenológiai fázis Műtrágya Dózis 

Palántázás előtt

Begyökeresedéshez
levéltrágyázás Yeald® Plus

0,10,15%os 
oldattal

Palántázás, kiültetés után

Begyökeresedéshez Yeald® Plus 1,5 l/ha

Általános tápanyagutánpótlásra Wuxal® K-40
35 l  
23 alkalommal

Stressztűrés fokozására Wuxal® Boron Plus 23 l/ha

Növekedési időszak

Azospeed® Amino
520 l/ha

Wuxal® Boron Plus
23 l/ha 
2 alkalommal

Termésképződés időszaka

Tárolhatóság javítására
Wuxal® K-40

35 l  
23 alkalommal

Kalcium hiánytünetek  
megelőzésére

Wuxal® Kalcium
35 l/ha 
23 alkalommal

Wuxal® Aminocal
35 l/ha 
23 alkalommal

Bórhiány megelőzésére Wuxal® Boron Plus 23 l/ha

Figyelem!
Az ajánlott tápanyag dózisok tájékoztató jellegűek, a tényleges tápanyagigényt  
csak talajvizsgálati eredmények alapján lehet megállapítani!

Lomb trágyázás
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Zöldségféle Nitrogén
(N)

Foszfor 
(P

2
O

5
)

Kálium
 (K

2
O)

Magnézium 
(MGO)

Kalcium
(CAO)

1 tonna termény előállításához szükséges tápanyag mennyisége kgban

Korai fejes káposzta 3,3 1,2 4,6 0,4 4,1

Őszi fejes káposzta 3,8 1,5 7,0 0,5 5,8

Vöröskáposzta 6,0 1,7 7,0 0,8 6,2

Kelkáposzta 4,0 2,0 9,0 0,6 5,7

Korai karalábé 5,0 2,0 6,9 0,8 2,8

Kései karalábé 5,8 2,4 9,2 1,0 4,7

Karfiol 10,0 4,0 12,4 1,2 10,8

Brokkoli 10,0 4,0 13,3 1,3 10,3

Kelbimbó 35,0 10,0 37,3 2,5 28,5

Kínai kel 3,7 1,1 5,2 0,4 2,5

Káposztafélék
tápanyagellátása
Kwizda
technológiával

A káposztafélék magas tápanyagigényű 
növények, főleg a termés növekedésének 
időszakában, hiszen egységnyi területre 
számítva óriási zöldtömeget képeznek.
Meg kell azonban különböztetnünk a friss 
fogyasztásra, illetve a tárolásra szánt fajták 
tápanyagigényét. A friss fogyasztásra szánt 
növényeknél a rövidebb tenyészidőszakhoz 
mérten magasabb nitrogén igényt kell 
kielégítenünk, míg a betárolásra szánt fajtáknál 
a beltartalom növelése, és a tárolhatóság 
javítása érdekében a tenyészidő második 
szakaszában fokozott kálium és kalcium 
igénnyel kell számolnunk. Káposztafélék 

fajlagos tápanyagigénye 1 tonna termésre 
számítva: Mindkét esetben nagyobb figyelmet 
kell fordítani a mikroelemek folyamatos 
pótlására (bór, molibdén, mangán) és az 
egyenletes, magas vízigény biztosítására. 
A karfiol esetében pl. elengedhetetlen a 
megfelelő bórellátás, hogy a fej hófehér 
színűvé váljon.
Kiemelten kell kezelni a növényállomány 
magas mész igényét, ezért az alap trá
gyázástól kezdve az egész tenyész idő szak 
folyamán biztosítani kell a magas kalcium 
bevitelt, amelynek hiányában fejlő dési rend
ellenességek alakulnak ki, és a tárol hatóság 

is nagymértékben romlik. Mint minden ter
mesztési technológiában itt is igaz, hogy a 
komplex, makro és mikroelemekkel dúsított 
műtrágyák használata segít megelőzni az 
átmeneti hiánytüneteket és magasabb mi
nőségű, egyenletesebb termést érhetünk el. 
A káposztafélék tápanyagellátása ültetés 
előtti, elsősorban indítótrágyázásra épül, 
majd fejtrágyázással és levéltrágyázással 
egészül ki. Fejtrágyázásra, a talajra kiszórva 
vagy kultivátorozással közvetlenül a növé  
nyek gyökeréhez juttatva a kloridmentes 
komplex műtrágyát alkalmazzuk 100–200 
kg/ha dózisban.

A talajélet javítása

A zöldségtermesztésben jellemzően hasonló 
betegségekre fogékony növényeket termesz
tünk egymás után ugyanazon a területen, 
ami gyakorlatilag monokultúrás termesztést 
jelent. Így pár év után a folyamatos műtrá
gyázás és vegyszerhasználat miatt a mikro
biológiai talajélet rohamosan leromlik. Ez 
jelentősen veszélyezteti a termésbiztonságot 
és a várható termésmennyiséget is. A meg
felelő talajélet visszaállításában a hasznos 
mikroorganizmusok, baktériumok és gom
bák, növényi kivonatok és a szerves anyagok 
tudnak segíteni.
Az Alga Soil magas, 30% algatartalmú 
granulált alaptrágya, amelyet a palántázás 
előtt 50–400 kg/ha dózisban kell a bakhátba 
keverni. A növényi hormonok mellett nagyon 
magas a szervesanyagtartalma is, ami 
jelentősen növeli a talajok biológiai aktivitását. 
A Bactovital® WP és Bactovital® GR 
a talajból izolált természetes hasznos 
baktériumot (Althrobacter clorophenolicus) 
tar tal mazó készítmények vízoldható por,

illetve granulátum formában. Ez a bak
tériumtörzs jelentős mennyiségű tápanyagot 
tud megkötni, illetve mobilizálni, feltárni 
a növényeink számára, mint számos más 
hasznos baktériumtörzs is. Ugyanakkor 
egyedülálló módon képes lebontani az 
intenzív kemizálás miatt a talajainkban 
felhalmozódott szerves, aromás szénhidrogén 
vegyületeket, ezzel jelentősen javítják a 
talaj termékenységét, biológiai aktivitását 
és más hasznos mikroorganizmusok 
életkörülményeit is. A GR formuláció 10 
kg/ha dózisban a bakhát kialakításakor 
keverhető a talajba, a WP formuláció pedig 
4 kg/ha dózisban vízben oldva és a talaj 
fel színre öntözve, permetezve kijuttatandó 
és bedolgozható, illetve a vege tá cióban 
vízben oldva akár a tápanyagokkal 
együtt is kicsepegtethető, ön tözhető 
a ki alakított öntözési lehetőségeknek 
megfelelően. Mindkét formuláció hosszan, 
hónapokig tárolható, ami szintén egyedi  
a baktériumtermékek piacán.

Biostimulálás 

A klimatikus változások, a gyakori szélsőséges 
időjárási viszonyok miatt egyre nagyobb 
szükség van a biostimulátorok, az aminosavak 
és az algakivonatok okszerű alkalmazására. 
A biostimulátorok nem lombtrágyák! A kli
ma tikus stresszhelyzetekben a megfelelő 
növényi kondíció és vegetatívgeneratív 
egyensúly kialakításában nyújtanak gyors 
és hatékony segít séget a növényeknek, 
ezért csak okszerűen, indokolt esetekben 
kell alkalmazni őket. Az Amino Total 
egy magas, 39%os aminosav tartalmú 
energizáló biostimulátor, amely öntözéssel, 
akár egyéb tápanyagokkal egy menetben 
is kijuttatható. Fokozza a zöldtömeg 
növekedést, javítja a hőstressz tűrést, 
a pollen termelést és a kötődést.
Az Alga 600 jelenleg a legmagasabb, 60%
os növényi hormon tartalmú biostimulátor 
a magyar piacon. 100%ban sárga tengeri 
alga (Ascopyllum sargassum) kivonataiból ké
szül és öntözéssel is kijuttatható. Elsősorban 
a generatív folyamatokat, a virágzást és a jobb 
kötődést stimulálja, de jelentős a gyökértömeg 
növelő, valamint színesedést, termés érést 
gyorsító hatása is.
Az Alga K Plus a már említett algakivonat 
mellett magas, 30% kálium tartalommal is 
rendelkezik, ezért alkalmazása elsősorban az 
intenzív érési idő szakokban célszerű, színesí
tésre, minőség javításra, az aromaanyagok és 
a szárazanyag tartalom növelésére.



NAGYOBB NÖVÉNY, NAGYOBB TERMÉS 
Válassza a legmagasabb algatartalmú biostimulátort, 

amely serkenti a sejtmegnyúlást és -osztódást!

www.kwizda.hu

Lombtrágya

Wuxal® Ascofol

 Dózis: 2–3 l/ha

  Kiemet hatóanyag:  
tengeri alga és bór

A Wuxal® Ascofol egyedi eljárással készült biostimulátor, 
amely növényihormon- és hozzáadott ásványitápelem-tartalma 
miatt látványos segítséget nyújt a növényeknek a vegetáció 
bármely szakaszában, mindezt a megszokott prémium 
Wuxal®-minőségben.

AGRO

Táplálunk és védünk


