
AJÁNLATUNK ŐSZI BÚZÁBAN ÉS ÁRPÁBAN

Készítmény A felhasználás célja Dózis Kijuttatás időpontja
Aloy Kalászos mikroelempótlás, növénykondicionálás 1,0 l/ha kalászosok 3-5 leveles állapota

Asahi SL stresszoldás, gyökérképződés-bokrosodás elősegítése 0,6 l/ha stresszhelyzet esetén, 3-5 leveles állapottól

Foliar Fix P+Zn gyökérképződés elősegítése 2,0 l/ha kalászosok 3-5 leveles állapotától

Inker 500 SC egyszikű gyomnövények elleni védekezés őszi búzában
0,24-0,30 l/ha vetés után-kelés előtt

0,24-0,35 l/ha a kultúrnövény1-5 leveles fejlettségi állapotában

Jager EG vírusvektor levéltetvek elleni védekezés 0,15-0,2 kg/ha levéltetvek betelepedésének kezdete

NHDelta Ca nitrogénpótlás, növénykondicionálás 5,0 l/ha kalászosok 3-5 leveles állapotától

Piricarb 50 vírusvektor levéltetvek elleni védekezés 0,25 kg/ha a levéltetvek betelepülésének kezdete

Premazor 500 SC magról kelő kétszikű gyomnövények elleni védekezés 
őszi árpában, őszi búzában 0,25 l/ha vetés után-kelés előtt, a kultúrnövény 

1-3 leveles fejlettségi állapotában

TECHNOLÓGIAI AJÁNLÁS
Kombináció A felhasználás célja Dózis Kijuttatás időpontja

Aloy Kalászos +                        
Asahi SL +
Klórmekvát (750 g/l)

stresszoldás, gyökérfejlődés elősegítése, növénykondi-
cionálás, oldalhajtások képződésének elősegítése

1,0 l/ha + 
0,6 l/ha +                   
0,6 l/ha

a bokrosodási csomó megjelenését követően,  
kb. 5 leveles állapot (a pontos technológiáért  

keresse munkatársunkat)

Foliar Fix P+Zn +                             
Asahi SL +                                       
Klórmekvát (750 g/l)

foszforhiányos állapot, stresszoldás (hidegstressz), 
gyökérfejlődés elősegítése, növénykondicionálás, oldal-

hajtások képződésének elősegítése

2,0 l/ha +                 
0,6 l/ha +          
0,6 l/ha

a bokrosodási csomó megjelenését követően,  
kb. 5 leveles állapot (a pontos technológiáért  

keresse munkatársunkat)

AGROMETRY BÚZA 
csomag
(5 l Premazor 500 SC+ 
7 l Inker 500 SC)

hosszan tartó, tartós védelem az őszi búza magról kelő 
egy- és kétszikű (T1-T2-es) gyomnövényeivel szemben

0,25 l/ha + 
0,24-0,35 l/ha

vetés után-kelés előtt, vagy a kultúrnövény
1-3 leveles állapotában

GABONA- ÉS REPCETERMESZTŐKNEK
ŐSZI AJÁNLAT

Az elmúlt évek őszi időjárása jellemzően a kultúrnövények, így az őszi 
kalászosok és a repce számára is kedvezőtlenül alakult. A kevés, egye-
netlen és rossz megoszlásban érkező csapadék hátráltatta a kultúrnö-
vények tápanyagfelvételét, kezdeti fejlődését. Ez az őszi kalászosokban 

többnyire a nem megfelelő bokrosodásban, míg repcében a nem meg-
felelő tőszámban mutatkozott meg. Ezek mellett rendszeres problémát 
jelent a gabona árvakelések elleni védekezés a repcetáblákon, valamint 
az egyre fokozódó vírusfertőzés az őszi kalászosokban. 

Őszi kalászosokra szóló ajánlatunk, az abban szereplő levél- 
trágyák és biostimulátorok segítségünkre lesznek abban, hogy a 
kelő növényállományunk számára már a kezdetektől biztosítsuk ko-
rai fejlődésükhöz, gyökérképződésükhöz, valamint a bokrosodás-
hoz elengedhetetlen tápelemeket. Biostimulátor készítményünk  
(Asahi) biztosítja, hogy növényeink a környezeti tényezők által 
okozott stresszhelyzetek negatív hatását minél gyorsabban le-

küzdjék, egyben segítségével fokozódik a bokrosodás mértéke, az 
oldalhajtások képződése, amely a majdani jó termés egyik záloga. 
Az AGROMETRY BÚZA CSOMAG őszi kijuttatása tartós gyomir-
tó hatásával gyommentes fejlődést biztosít az őszi búza kelésétől 
kezdve egészen a tavaszi szárbaindulásig. A kombináció hatása 
kiterjed az összes T1-T2 életformájú, magról kelő kétszikű, és a 
legfontosabb egyszikű gyomfajokra.
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AJÁNLATUNK ŐSZI KÁPOSZTAREPCÉBEN

Készítmény A felhasználás célja Dózis Kijuttatás időpontja
Bórneo Télállóság javítása 1,0 l/ha 4-6 leveles állapottól

Foliar Fix P+Zn Gyökérképződés javítása 2,0 l/ha 4-6 leveles állapottól

Jager EG Őszi lombkártevők elleni védekezésre 0,15-0,2 kg/ha a repcedarázs fiatal álhernyóinak állományban való  
megjelenésekor

NHDelta Ca Nitrogénpótlás, kondicionálás 5,0 l/ha 4-6 leveles állapottól

Pilot 5 EC Árvakelésű gabona elleni védekezés 0,6-0,8 l/ha a repce fejlettségi állapotától függetlenül szükség szerint

TECHNOLÓGIAI AJÁNLÁS
Kombináció A felhasználás célja Dózis Kijuttatás időpontja

Foliar Fix P+Zn +                    
Bórneo

Gyökérképződés elősegítése, 
télállóság javítása

2,0 l/ha +
1,0 l/ha 4-6 leveles állapottól

Pilot 5 EC
Árvakelésű gabona ellen szükség szerint.
Erős fertőzés, vagy fejlett gabona ellen a 

magasabb dózis használata javasolt.
0,6-0,8 l/ha az árvakelésű gabona gyökérváltása előtt, 

de legkésőbb a bokrosodás kezdetéig

Őszi káposztarepcében felhasználható készítményeink elősegí-
tik a növényállomány fejlődését még száraz körülmények köze-
pette is, amikor a gyökéren keresztüli tápanyagfelvétel korlátozott. 

Segítségükkel kellően megerősödött növények mennek a télbe, 
mérsékelve ezzel a kifagyás, a tőpusztulás kockázatát.

Aloy Kalászos
Magas mikro- és mezoelemtartalmú levéltrágya magnézium-
mal (260 g/l MgO), rézzel (50 g/l), mangánnal (130 g/l) és 
cinkkel (80 g/l).

Asahi SL 
Egyedülálló, fenol-típusú vegyületeket tartalmazó biostimu-
látor az abiotikus stresszhatások leküzdésére, a bokrosodás 
és sarjképzés fokozására.

Foliar Fix P+Zn
A gyökérképződést, valamint a kezdeti fejlődést elősegítő le-
véltrágya magas foszfor- (440 g/l P2O5), kálium- (75 g/l K2O), 
magnézium- (67 g/l MgO) és cinktartalommal (46 g/l Zn).

Inker 500 SC 
Hosszú hatástartamú egyszikűirtó készítmény nagy széltip-
pannal fertőzött területek gyomirtására.

Jager EG 
Piretroid-típusú hatóanyagot tartalmazó, kontakt hatásme-
chanizmusú rovarölő készítmény az őszi kalászos állomá-
nyok vírusvektorai elleni védekezésre.

NHDelta Ca
Különleges összetételű levéltrágya, amely a nitrogént 
amin-nitrogén (10%) és nitrát (5% formában tartalmazza. 
Ezen kívül tartalmaz bórt (0,2%) és nagy mennyiségben kal-
ciumot (9% CaO). Hatására fokozódik az oldalágak képzése, 
a bokrosodás mértéke.

Piricarb 50 
A vírusvektor levéltetvek elleni védekezésre használható, pi-
rimicarb hatóanyagú készítmény, amely a kontakt hatáson túl 
gyomorméregként, hosszabb időn át fejti ki hatását. Önmagá-
ban történő felhasználásakor javasoljuk Solar Plus hatásfo-
kozó adalékanyag bekeverését a permetlébe a korai időszak-
ban még kis levélfelületen történő jobb tapadás elérése és a 
jobb fedettség biztosítása érdekében.

Premazor 500 SC
Széles hatásspektrumú, hosszú hatástartamú készítmény 
magról kelő kétszikű gyomnövények elleni védekezésre.

Bórneo
Folyékony, bórtartalmú (15,1% vízoldható bór) levéltrágya, 
amely őszi felhasználás esetén javítja az állomány kondíci-
óját, fokozza a télállóságot

Foliar Fix P+Zn 
A gyökérképződést, valamint a kezdeti fejlődést előse-
gítő levéltrágya magas foszfor- (440 g/l P2O5), kálium-  
(75 g/l K2O), magnézium- (67 g/l MgO) és cinktartalommal 
(46 g/l Zn). 

Jager EG 
Piretroid-típusú hatóanyagot tartalmazó, kontakt hatásmec- 
hanizmusú rovarölő készítmény az őszi repceállományban 
károsító repcedarázs álhernyók elleni védekezésre.

NHDelta Ca
Különleges összetételű levéltrágya, amely a nitrogént 
amin-nitrogén (10%) és nitrát (5% firmában tartalmazza. Ezen 
kívül tartalmaz bórt (0,2%) és nagy mennyiségben kalciu-
mot (9% CaO). Hatására javul a növényállomány kondíciója,  
télállósága. Felhasználásakor nem kell tartanunk az állomány 
túlzott fejlődésétől, mint más nitrogéntartalmú készítmények-
nél, mert az amin-formájú nitrogén nincs ilyen káros hatással 
a növényekre (citokinin hatás).

Pilot 5 EC
Az árvakelésű gabonafélék ellen felhasználható gyomirtó ké-
szítmény, amely már kis dózisban is eredményesen szünteti 
meg az árvakelés által támasztott gyomkonkurenciátérése és 
a jobb fedettség biztosítása érdekében.


