Termékkatalógus

Tisztelt Gazdálkodó!
A Magyar Tudományos Akadémia kutatási eredményei szerint kisebb műtrágyaadagokkal érhető el a gazdaságos
termésszint, mert nem a talajt, hanem a
növényt kell trágyázni.
Az MTA szembe megy a hazai piacon
jelenleg uralkodó, a maximális termés
mennyiségét előtérbe helyező, a talaj
masszív trágyázását alapnak tekintő gyakorlattal. Ez a tárgyázási gyakorlat nem
a gazdálkodók üzleti érdekeit képviseli,
ugyanis a talajba juttatott tápanyagoknak
– jó esetben is (!) – csak 50-60%-a hasznosul.
A saját üzleti érdekeit megvalósítani
kívánó gazdálkodó számára nem a maximális termés elérése a cél, hanem az,
hogy az év végén a lehető legnagyobb
haszon legyen elkönyvelhető. Ezt a célkitűzést csak jól megválasztott tápanyagokkal végzett, helyes növénytáplálási gyakorlat támogatja.
A profitmaximalizáló gazdálkodás a termesztett növény tényleges tápanyagigényére koncentrál.

A Plantaco Kft., a mikrogranulált starter
trágyák és lombtrágyák mestere a termesztett növények mindenkor optimális
tápanyagellátására fókuszál, miközben
arra is ügyel, hogy a készítmények kijuttatása az aktuális agrotechnikai művelettel
egy menetben történhessen, extra ráfordítás nélkül. Termékeink használatával a
gazdálkodó egyszerre biztosítja a talaj, a
növény, a környezet és üzleti érdekeinek
érvényesülését.
Legyen az Ön érdeke az első!
Ha kérdése van növényei tápanyagellátásának helyes gyakorlatával kapcsolatosan, hívja területi képviselőnket vagy tájékozódjon honlapunkon! Örömmel állunk
rendelkezésre.
Honlapunkon megtalálja azokat a kereskedelmi partnereinket, ahol készítményeink már várják, hogy Önnek is bizonyíthassák: minden Plantaco termék kitűnő
befektetés.
Üdvözlettel:
Plantaco Kft. csapata

Keresse
biológiai is
sban
gazdálkodá ható
felhasznál et
termékeink

Termékeink tápanyag-összetétele

exclamation-circle A
 harmonikusan táplált, egészséges növény kevésbé fogékony
a betegségekre.
A gyors áttekinthetőség érdekében táblázatba foglaltuk termékeink tápanyag-összetételét.
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Biológiai gazdálkodásban engedélyezetten felhasználható.
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Termesztés-technológiák

KALÁSZOSOK
Standard kezelés Plantaco termékekkel – Kisebb intenzitású technológiákhoz
Miből?

Mikor?

Mennyit?

Miért?

Speedy Max Retard
nitrogén túlsúlyos lombtrágya

szárba
indulás

10 l

enzimek stimulálása, aszálytűrés,
sterssztűrés, t ermésfokozás

Radistart® FL+Bór
folyékony starter

bokrosodás
kezdete

10 l

gyökértevékenység fokozása, hajtások
serkentése, generatív szövetek
differenciálódása

Azoszul Réz
levéltrágya kalászokért

kalászhányás

4l

gabona specifikus mikroelemek,
kalászvédelem segítése, hatékony
tápanyagfelhasználás, minőség javítás

Extra kezelés Plantaco termékekkel – Intenzív technológiákhoz
Miből?

Mikor?

Mennyit?

Miért?

Radistart FL+Bór
lombtrágya magas foszforral

kelés után

5l

kései vetés serkentése, télállóság
fokozása, gyökeresedés elősegítése

Radistart® FL+Bór
folyékony starter

bokrosodás
kezdete

10 l

gyökértevékenység fokozása, hajtások
serkentése, generatív szövetek
differenciálódása

Speedy Max Retard
nitrogén túlsúlyos lombtrágya

szárba
indulás

10 l

enzimek stimulálása, aszálytűrés,
s terssztűrés, termésfokozás

PlantaShot® Zöld Ász
NPK műtrágya mikroelemekkel

intenzív
növekedés

3-4 l

enzimek stimulálása, aszálytűrés,
sterssztűrés, termésfokozás

Radistart® FL Basic
foszfortúlsúlyos levéltrágya

intenzív
növekedés

5l

enzimek stimulálása, aszálytűrés,
sterssztűrés, termésfokozás

Azoszul Réz
levéltrágya kalászokért

kalászhányás

4l

gabonaspecifikus mikroelemek,
kalászvédelem segítése, hatékony
tápanyag-felhasználás, minőségjavítás

Kén-S Cink Bór
kötődést elősegítő lombtrágya

virágzás

3l

megtermékenyülés segítése,
aszálytűrés fokozása, minőségjavítás,

®

Radistart® FL+Bór
Radistart® FL+Bór

Azoszul Réz
PlantaShot®
Zöld Ász
Radistart®
Kén-S CinkBór
FL Basic
Speedy Max
Retard

REPCE
Standard kezelés Plantaco termékekkel – Kisebb termőképességű állományokhoz
Miből?

Mikor?

Mennyit?

Miért?

Radistart FL+Bór
f olyékony starter

őszi starter/tavaszi
starter

10 l

intenzív gyökeresedés, nagyobb télállóság,
kései vetések kompenzálása

Kén-S Magnézium
Plusz
levéltrágya

szárba indulás,
intenzív növekedés
időszakában

3l

téli stressz után, gyökértevékenység
fokozása, hajtások serkentése, generatív
szövetek differenciálódása

Plantabór Plusz
kötődést elősegítő
lombtrágya

virágzás előtt

3l

erőteljesebb virágzás, jobb terméskötődés,
termés mennyiségi-minőségi hatás

®

Extra kezelés Plantaco termékekkel – Nagyobb termőképességű állományokhoz
Miből?

Mikor?

Mennyit?

Miért?

Radistart® S-Oil 
mikrogranulált starter

magvetés előtt
talajra

Radistart® FL+Bór
lombtrágya magas
foszforral

3-4 levél

5l

gyorsan felvehető foszfor hideg, meszes
talajokra, jobb tápanyagfelvétel,
intenzívebb növekedés

Radistart® FL Basic
f olyékony starter

tavaszi starter
tőlevélrózsa

5l

téli stressz után, gyökértevékenység
fokozása, hajtások serkentése, generatív
szövetek differenciálódása

FitoNatur Aktív
növekedés serkentő,
kondicionáló

szárba indulás

5-10 l

vízhiányos stressztűrés, tápanyagfelvétel
fokozása, fotoszintézis stimulálása,
termésfokozás, kondicionálás

Plantabór Plusz
kötődést elősegítő
lombtrágya

szárba indulástól
virágzásig

3l

erőteljesebb virágzás, jobb terméskötődés,
termés mennyiségi-minőségi hatás

Kén-S Cink Bór
kötődést elősegítő
lombtrágya

virágzás előtt

3l

erőteljesebb virágzás, jobb terméskötődés,
termés mennyiségi-minőségi hatás

15 kg

intenzív csírázás, gyökérképzés, kései
vetések kompenzálása

• A termésnövelő anyagok kijuttatása jó hatással 2-3 alkalommal is ismételhető,

Plantabór
Plusz

Radistart®
FL+Bór

Radistart
S-Oil

®

Radistart® FL
Basic

Kén-S CinkBór
FitoNatur
Aktív

KUKORICA
Standard kezelés Plantaco termékekkel – Kisebb intenzitású technológiákhoz
Miből?

Mikor?

Mennyit?

Miért?

Radistart P-Max /
Radistart® FL+Bór
mikrogranulált starter

 etéssel egy 15 kg/
v
menetben
10 l

azonnali csírázásserkentés, intenzív gyökérképződés, korai vetés, hideg, kötött talaj,
gyomkonkurencia csökkentése

Mineral Starter
talajkondicionáló,
rovarűző

vetéssel egy
menetben

10 kg

talajkondicionáló, csíranövény védelme, talajlakók
távoltartása, egészséges gyökérzóna

1l

gyökértevékenység fokozása, hajtások serkentése,
generatív szövetek differenciálódása

®

PlantaShot® Kukorica
3-6 levél
folyékony starter

Extra kezelés Plantaco termékekkel – Intenzív technológiákhoz
Miből?

Mikor?

Mennyit?

Miért?

Radistart P-Max /
Radistart® FL+Bór
mikrogranulált starter

vetéssel egy
menetben

15 kg/
10 l

azonnali csírázásserkentés, intenzív gyökérképződés, korai vetés, hideg, kötött
talaj, gyom konkurencia csökkentése

Mineral Starter
talajkondicionáló,
rovarűző

vetéssel, kultivátorozással egy menetben

10 kg

talajkondicionáló, csíranövény védelme,
talajlakók távoltartása, egészséges gyökérzóna, fiatal növény védelme

PlantaShot® Kukorica
folyékony starter

2-4 levél

1l

gyökértevékenység fokozása, generatív
szövetek differenciálódása

10 l

vízhiányos időszak, zölden tartás, es�szenciális mikroelemek, jobb tápanyaghasznosulás, nagyobb aszálytűrés

5-10 l

vízhiányos időszak, zölden tartás, es�szenciális mikroelemek, jobb tápanyaghasznosulás, nagyobb aszálytűrés

5l

erőteljesebb címerfejlődés, jobb kötődés, termésbiztonság növelése, termés
mennyiségi-minőségi javítása

®

Speedy Max Algit Zeon
nitrogén túlsúlyos
6-8 levél
lombtrágya
FitoNatur Aktív
növekedés serkentő,
kondicionáló

6-8 levél

Kén-S Cink Bór
kötődést elősegítő
lombtrágya

virágzás előtt

• Radistart P-Max és Mineral Starter gyári keverékben is rendelhető,
• Termelői tapasztalatok: a lombtrágyák ismétlő, 2-3 alkalommal történő kijuttatása pozitívan hat a terméseredményekre.
• Növényvédelmi kezelésekkel kombinálhatók, de előzetesen keverési próbát végezzünk. Hormonhatású
peszticidekkel nem ajánlott kombinálni.

Radistart® P-Max/
Radistart® FL+Bór
Mineral Starter
PlantaShot®
Kukorica

FitoNatur Aktív/
Speedy Max Algit
Zeon

Kén-S
Cink Bór

NAPRAFORGÓ
Standard kezelés Plantaco termékekkel – Kisebb intenzitású technológiákhoz
Miből?

Mikor?

Mennyit?

Miért?

vetéssel egy
menetben

15 kg

azonnali csírázás serkentés, intenzív gyökérképződés, hideg, kötött talaj, gyomkonkurencia csökkentése

Mineral Starter
vetéssel egy
talajkondicionáló rovarűző menetben

10 kg

talajkondicionáló, csíranövény védelme, talajlakók távoltartása, egészséges gyökérzóna

3l

generatív szervek kialakulását serkenti, a
mangántartalom hozamnövekedést okoz,
toleránssá válik a gombás betegségek ellen a
napraforgó

Radistart® P-Max
mikrogranulált starter

Kén-S Magnézium Plusz
termésfokozó levéltrágya

4-6 leveles
állapotban

Extra kezelés Plantaco termékekkel – Intenzívebb technológiákhoz
Miből?

Mikor?

Mennyit?

Miért?

Radistart® P-Max/
Radistart® S-Oil
mikrogranulált starter

vetéssel egy
menetben

15 kg

azonnali csírázásserkentés, intenzív
gyökérképződés, hideg, kötött talaj,
gyomkonkurencia csökkentése

Mineral Starter
talajkondicionáló
rovarűző

vetéssel, kultivátorozással egymenetben

10 kg

talajkondicionáló, csíranövény védelme, talajlakók távoltartása, egészséges
gyökérzóna, fiatal növény védelme

Radistart® FL+Bór
lombtrágya magas
foszforral

3-4 levélpár

15 l

gyorsan felvehető foszfor hideg, meszes
talajok, jobb tápanyagfelvétel, intenzívebb
növekedés

FitoNatur Aktív
növénykondícionáló

4-6 leveles
állapotban

5l

környezeti stressz kiküszöbölésésre, termőalap növelése céljából, az erős felépítés érdekében

Kén-S Cink Bór
kötődést elősegítő
lombtrágya

virágzás előtt

3l

 ötődés,
erőteljesebb fejlődés, jobb k
olajtartalom n
 övelése, termés
mennyiségi-minőségi javítás

Plantabór Plusz
termésfokozó
levéltrágya

csillagbimbós
állapotban

3l

generatív szervek differenciálódása,
termésképzés stimulálása, jobb
pollenképződés,jobb megtermékenyülés

• Radistart® P-Max és Mineral Starter gyári keverékben is rendelhető,
• Termelői tapasztalatok alapján a lombtrágyák ismétlő, 2-3 alkalommal történő kijuttatása pozitívan hat a
terméseredményekre.
Radistart® P-Max
Radistart® S-Oil
Mineral Starter

Kén-S Magnézium
Plusz
Plantabór Plusz

Radistart® FL+Bór
FitoNatur
Aktív

Kén-S
Cink Bór

Csávázás technológia

Csávázás Plantamix® Plusszal, biogazdaságokban is!
Az a legdrágább vetőmag, amelyik nem
kel ki – ha a kelésbiztonságot egyszerű
módszerrel fokozhatjuk, ezzel költségeket
is megtakarítunk. Az egyenletes állomány
nem csak a precíziós technika kiváltsága.
A csírázás-kelés igen összetett biokémiai
folyamat – ha ehhez optimalizáljuk a mag
környezetét, megnöveljük a kelési erélyt,
erőteljesebben, nagyobb tőszámmal indul
az állomány, a fotoszintézis gyorsabban
aktiválódik.
A mikroelemek nélkülözhetetlenek a
kelés-korai fejlődés minden fázisában.
Plantamix® Plusz mikroelemes csávázással már a kelő mag mellé „csomagoljuk”:

Csírázás
Elsőként a mag vizet vesz fel + kis men�nyiségben mikroelemeket (Plantamix®
Plusz) az enzimatikus folyamatok beindításához szükségesek. Fokozódik a mag
oxigénfelvétele, az enzimek aktiválódnak
és beindul a lebontás, amely lecsökkenti a

tartalék tápanyagokat. A keletkező kisebb
molekulák sorsa kétféle lehet: lebontásuk energiát szolgáltat vagy beépülnek az
embrióba.

Csíraszervek kialakulása
A maghéj megrepedése után kibújik a
gyököcske és kialakul belőle a gyökér,
amely diffúzió útján a környezetéből újabb
mikroelemeket (Plantamix® Plusz) vesz
fel, majd kibújik a rügyecske, amiből kialakul a hajtás. Elegendő energia és tápanyag
híján a csíra „elfekszik”, elpusztul.

Beindul a fotoszintézis
A lomblevelek megjelenésével elindul
a szerves anyagok önálló készítése. Erre
szükség is van, hiszen ekkorra már a mag
tartalék tápanyagok fogyóban vannak. Az
önálló enzim tevékenység beindításához
a mikroelemek szintén nélkülözhetetlenek, amit a Plantamix® Plusz a gyökérzónában biztosít.

Plantamix® Plusz
Előnyei:
 m
 ár a mag környezetében biztosítja a
szükséges tápanyagokat a csírázáshoz,
 a
 gyengébb csíraképességű/régebbi
vetőmagvak csírázási erejét és százalékát javítja, növeli a csírázási erélyt,
 e
gyöntetűbb kelést biztosít, gyorsítja a
növények kezdeti fejlődését,
 j
obb gyökeresedés, a talaj mélyebb,
tápanyagban gazdagabb rétegeinek
gyorsabb elérése és ezekből a rétegekből hatékonyabb tápanyag felvétel,
 n
 öveli a növény csírakori kedvezőtlen
környezeti feltételekkel szembeni ellenállását (aszály, belvíz, hideg),
 e
gyenletes állománynak
növényvédelmi igénye.

kisebb

a

Ajánlott dózisa:
 Búza, árpa, tritikálé 2,0-2,5 liter/tonna
vetőmag,
 Repce 3,0-3,5 liter/tonna vetőmag.

Tulajdonságai:
 a csávázó gépet nem korrodálja,
 j
ól keverhető gomba- és rovarölő szeres
csávázószerekkel,
 k
iváló tapadást biztosít más csávázószereknek és a tápanyagoknak,
 n
övényvédelmi előírások alá nem tartozik.

A gyökérzet az alap

e hagyja, hogy bármi is gátolja a
exclamation-circle Ncsírázást,
a gyökérzet kifejlődését!

Radistart® P-Max

 ont az és pont annyi,
P
ami a gyökérhez kell

A Radistart® P-Max mikrogranulált starter (EK-műtrágya) vízoldható, könnyen felvehető nitrogén
és kiugróan magas foszfortartalmú tápanyagforrás, ami a vetéssel egy menetben vagy tavaszi
indítótrágyaként táplálja, ellátja a fiatal növényt. A benne lévő kalcium, magnézium és cink hatására érhető el jobb gyökérfejlődés, a növény intenzívebb tápanyag- és vízfelvétele, ami ellenállóbbá teszi a talajlakó károsítókkal és a stresszel szemben is. Különösen ajánlott gyenge foszforszolgáltató, hideg, kötött, vagy savanyú talajokon, korai vetésnél a talajra egy menetben kijuttatva
vagy tavaszi indítótrágyának.

exclamation-circle Ne aggódjon a gyökérzóna állapotáért!
Mineral Starter

 ktív támogatás és a kártevők
A
elriasztása a gyökérzónában

A Mineral Starter (talajkondicionáló ásványi trágya, engedélyszám: 04.2/2613-1/2016) mikro
szemcseméretű készítményben található, jelentős mennyiségű zeolit hatékony termésnövelő
hatással van a növényre és javítja a talaj természetes tápanyag-szolgáltatóképességét. Kombinációs bioaktív összetevőpartnere, a lenolaj olyan növényi eredetű összetevő, amely közreműködik az egészséges gyökérzóna kialakításában, a talajkárosítók távoltartásában. A Mineral Starter
a magágy mikrokörnyezetének aktivizálásával riasztóan hat a kelő magvak és a gyökérzónában
fellelhető növénykárosítókkal szemben.A zeolit mint agyagásvány víz- és tápanyagraktár is. Vetés
vagy ültetés előtt talajba dolgozva vagy a vetéssel egy menetben kijuttatva a gyökérzóna ideális
kreátora. Biológiai gazdálkodásban engedélyezetten felhasználható.

exclamation-circle Itt nincs helye a félmegoldásoknak!
Radistart® P-Max és
Mineral Starter
gyári keveréke

 gyökérzet teljes
A
biztonságáért

A gyökérzet tökéletes bebiztosítása: Radistart® P-Max és Mineral Starter gyári keveréke 1:1
arányban, hogy a Radistart® P-Max és a Mineral Starter hatásai szinergiába kerüljenek. A keverék
kereskedelmi forgalomba nem hozható, de a gazda kérésére a Plantaco megkeverteti és keverékben szállítja.

kijuttatással csökkentse
exclamation-circle Ca élzott
tápanyagpazarlást

Radistart® S-Oil

A
 z olajban gazdag termésért

A fejletlen növénynek még gyenge a „tápanyagfelkutató képessége”, ezért a nélkülözhetetlen
tápelemeket közvetlenül a magágyba is helyezzük ki (megosztott tápanyagellátás).
Az így kijuttatott, könnyen felvehető foszfor segíti a nagyobb hajszálgyökérrendszer kialakulását,
megnöveli a gyökérfelületet.
A kezdeti vegetatív fejlődéshez szükséges nitrogén is, de nem túlhangsúlyozva, csak olyan mértékben, ami a fiatal növények megindításához szükséges.
A gyökérzet védelmében, a gyökércsúcs, gyökérszőr sejtek osztódásához elengedhetetlen a felvehető formájú kalcium, amire mostanában nem szánunk elég figyelmet, pedig a talajaink kalcium szolgáltatása folyamatosan romlik.
A jó kénellátással megalapozzuk az olajtartalmat, ill. segít a szárazanyag felhalmozásában, ezzel
sokat teszünk a szárszilárdság érdekében. A olajosok kén ellátottsága kiemelkedően fontos! A
tápanyag visszapótlásnál, a nagyon magas kéntartalmú termékek használata indokolt, mert a kén
kulcsfontosságú elem a betegségekkel szembeni ellenálóképesség kialakulásában és hiánya
jelentős terméskiesést is okozhat.
Minden olajos növény meghálálja a jó bórellátást. A bórral már kezdetektől jól ellátott növényeknél
teljesebb a virágdifferenciálódás, sokat segít a terméskötésen még akkor is, ha kedvezőtlenek a
beporzási körülmények.
A cinket az olajosok esetében is nagyon fontos hangsúlyozni. Nem azért, mert maga a növény érzékeny erre az elemre, hanem mert talajaink egyre nagyobb területen küzdenek jelentős cinkhiánnyal.
A cink esszenciális mikroelem, általános kihatású a kondícióra, a tápanyagok jobb hasznosulására,
ill. jelentősen befolyásolják a növények vitalitását, állóképességét, valamint a termékenyülést. Hiánya esetén leggyakrabban termékenyülési problémák jelennek meg, és a gyökérzet betegségekkel
szembeni ellenállósága is csökken.

Radistart® Algit

Starter + gyökérkondicionálás

egy termékben

Foszfor túlsúlyos, ami a csírázáshoz, kezdeti gyökérfejlődéshez biztosítja a
könnyen hozzáférhető tápanyagot. Kisebb adagú (10-30 kg/ha) Radistart Algit
starter célzott kijuttatásával (sorokra, magágyba) nagyobb adagú alaptrágyát tudunk kiváltani. Környezetkímélő, gazdaságos módszer a kultúrák indításához. Hatékony, mert összetétele a korai (csírázás, gyökérképződés, első levelek) fejlődéshez minden tápelemet tartalmaz, ezért kedvezőtlen
körülmények mellett sem kell többletenergiákat mozgósítani a csírázás extra igényeinek kielégítésére. Nitrogéntartalma elegendő a kezdeti szakaszban, később a kielégítő vegetatív fejlődéshez
további nitrogénpótlás szükséges. Cinktartalma a gyökérsejtek osztódását, a hajszálgyökérrendszer támogatását, extra molibdén tartalma a nitrogén későbbi hatékony beépülését segíti.

A kiegyensúlyozott vegetatív fejlődésért

meg a növény elégtelen
exclamation-circle Szabaduljon
tápanyagfelvétele miatti problémáktól!

Radistart® FL+Bór

Hogy beinduljon
a vegetatív motor

A Radistart® FL+Bór (EK-műtrágya) a lombtrágyázására használt egyik leghatékonyabb foszforforma, mely biztosítja, hogy a kijuttatott foszfor a növény minden fejlődési szakaszában erőteljesen támogassa a növekedést és fokozza a szárazságtűrést. Kiugróan magas foszfortartalma
kompenzálja a hideg, a savanyú vagy a meszes talaj gyenge foszfor szolgáltatását. A magas foszfortartalma mellett a kiegészítő komponensek, így a hatékony formában lévő bór (B), a kelatizált
réz (Cu) és a molibdén (Mo) együttesen biztosítják a jó gyökérképződést, a kalászosok bokrosodását, a virágzást, a terméskötődést, az energiatermelő folyamatok hatékonyságát, a foszfor és a
nitrogén beépülését a növénybe. A nitrogén- és mikroelem-tartalom a vegetatív fejlődés legfontosabb építőelemei. A készítmény egyaránt javasolt az intenzív fejlődés és a virágzás időszakában.
Növényvédelmi kezeléssel tökéletesen kombinálható.

exclamation-circle Jól időzített foszfor az egységes virágzásért!
Radistart FL Basic
®

N
 em sok foszfor kell, csak
megfelelő mennyiségű
Radistart® Fl Basic

A Radistar® FL Basic különösen nagy hatékonyságú folyékony foszfortúlsúlyos lombtrágya,
amely az intenzív növekedési szakaszban képes megalapozni a biztos termésképzést. Másodlagos összetevője a könnyen felvehető nitrogén, azonnal beépíthető formában. A foszforhangsúlyos növekedési időszakokra a makrotápelem arányok kialakítását tökéletesen képes megoldani.
A Radistart® FL Basic levéltrágyázásnak különösen akkor van szakmai megalapozottsága, ha a
vegetatív fejlődés beindítására egyoldalú nitrogén-fejtrágyázást alkalmaztunk. A termék a magas
foszforarány mellett a teljes mikroelemsort is tartalmazza, ezzel hiánytalanul kiszolgálja a virágzás és termésképzés igényeit. A mikroelemek mellett a jelentős arányú kén összetevő az olajos
növények extra kénigényét pótolja. A harmonikus tápanyagellátás nagyon jól besegít a növényvédelembe is, lecsökkenti a betegségre való fogékonyságot.

PlantaShot® Kukorica

Folyékony cink foszforral

a mélyre hatoló gyökérzetért

Stresszes helyzetekben a termésvesztés nagysága attól függ, milyen mélyre jutott a gyökérzet,
mennyire képes onnan a növényt ellátni. A mélyebb talajrétegekben gyakran kialakul cinkhiány,
ami gátja a gyökérzet mélyebbre hatolásának. A PlantaShot Kukorica lombon keresztüli kijuttatásával kielégítő ellátást biztosítunk a kifejezetten magas cinkigényű kultúrák számára (pl. kukorica,
cirok, gyümölcsös, szőlő, szója), a cinkes lombtrágyázással a gyökérzet mélyre jutását tudjuk elősegíteni. A hatékony foszforforma kiegyenlíti a talaj foszforszolgáltatásának hiányosságait, ezzel
jobb lesz az átgyökeresedés. A megnövekedett gyökérfelület sokkal jobb tápanyag- és vízfelvevő
képességű kedvezőtlen körülmények (pl. aszály) mellett is. A káliumtartalom a gyökerek aktív vízfelvételét segíti, a sztómazáró sejteket szabályozza, vízhiánynál csökkenti a párologtatást. A termék különlegessége a savas kémhatás, ami különösen növényvédelmi kezelésekkel kombinálva
fokozza a növényvédelem hatékonyságát. Kiválóan alkalmas tápoldatok kiegészítésére is.

fogadja el, hogy a stresszexclamation-circle Ne
helyzetet nem lehet hatásosan kezelni!

Speedy Max Algit Zeon

H
 ogy dübörögjön
a vegetatív motor

A Speedy Max Algit Zeon (növénykondicionáló szer, engedélyszáma: 04.2/1674-2/2015) a lombrágyázására használt egyik leghatékonyabb, egyedi növénykondicionáló, amelyben a növény
számára különösen hasznos nitrogénformák adta tartós hatás az ásványi anyagok természetes
tápanyagszolgáltató-képességével párosul. A makro-, mezo- és mikroelemei fokozzák a növényi
anyagcserét, serkentik a tápanyagok felvételét. Az értékes ásványi összetevők (zeolit és alginit)
ráerősítenek a tápanyagok felvehetőségére, a szénhidrátok termelésére, javítják a növény ellenálló
képességét, stressztűrését. A készítmény beállítja a vegetatív és generatív fejlődési egyensúlyt.
Különösen ajánlott vízhiányos időszakokban a tápanyaghiány pótlására szántóföldi kultúráknál.

e érje be azzal, hogy a stresszexclamation-circle Nhelyzetet
csak rövid távon kezelje!

Speedy Max Retard

N
 yújtott nitrogénhatás
a növekedés esszenciája

A Speedy Max Retard – olyan mikroelem-tartalmú lombtrágya, amely a növénynek nemcsak az
esszenciális tápelemigényét elégíti ki, hanem különleges összetevőjénél fogva a nitrogén nyújtott
hatással érvényesül. Ennek köszönhetően a nitrogén szerepe összetettebb: részt vesz vízvesztéskor
a sztómák szabályozásában, közvetlenül szabályozza a fotoszintézist, továbbá részese a növény
ozmotikus szabályozásának. A nitrogén ebben a speciális formájában növeli a növény ellenálló
képességet, képes elnyomni, de legalábbis tompítani az élettani rendellenességeket. Gabonaféléknél termésnövelő hatása is bizonyított.

Virágzás idején a jobb terméskötődésért

nem kell választania
exclamation-circle Eazentúl
magas hozam és a kiváló minőség között!

Azoszul Réz

A
 kalászosok kedvence

Az AzoSzul Réz (EK-műtrágya) a gabonafélék ideális lombtrágyája. Gabonaspecifikusan megtervezett, harmonikus arányú és mennyiségű tápelemek (nitrogén, kén, réz, mangán, cink) biztosítják
a gabonafélék zavartalan fejlődését. Ezek az elemek a gondos formulázás eredményeként hatnak felettébb serkentőleg az anyagcserére, stimulálják a gyökéren keresztüli tápanyagfelvételt
és teszik bármilyen típusú stresszel szemben ellenállóbbá a gabonát. Az Azoszul Réz összetevői
növelik a tápanyagok és stimuláló anyagok felszívódásának, szállításának és beépülésének
gyorsaságát és hatékonyságát. A gazda az Azoszul Réz használatával mind a magasabb termés�szintet, mind a kiváló minőséget elérheti. Ehhez az őszi kalászosok esetén a lombvédelemmel,
majd a kalászvédelemmel egy menetben kell a készítményt kijuttatni.

Plantamix Plusz

A
 termésépítő

A harmonikus tápanyagellátás a makro- és mezoelemeken túl a mikroelemek
pótlását is jelenti. A Plantamix Plusz (EK-lombtrágya) olyan speciális mikroelemkeverék, melynek magas tápelem-összetételét és arányát a szántóföldi és
kertészeti termesztésben előforduló legfontosabb kultúrnövények tápanyagfelvételét elemző vizsgálatok eredményei alapján állítottuk össze. Mivel hazai
talajaink mikroelemkészlete az elmúlt 20 évben drasztikus mértékben csökkent, továbbá a talajok kedvezőtlen pH változásai nehezítik azok felvételét, elengedhetetlen, hogy
a leghatékonyabb módon, lombon keresztül adjunk mikorelempótlást a növények számára.
A vas, a réz, a mangán és a cink a növények korai fejlődési szakaszban (csírázás, gyökérképződés, intenzív lombképződés, generatív szervek képzése) megkerülhetetlen. A bór, a molibdén és
megint csak a cink a virágzás kezdetétől a termésérésig elhagyhatatlan.
Lombtrágyánk vegetációban történő többszöri alkalmazásával nemcsak a mikroelem hiánytünetei előzhetők meg, de harmonikus adagolásukkal a termés minőségének javulása és a termésmennyiség növekedése érhető el még a növény stresszes állapotában is.

.

Plantabór Plusz

A
 bőséges termésért

A Plantabór Plusz (EK-lombtrágya) a bór- és molibdénigényes kultúrák jobb terméskötődésének záloga. A bór a virágzás kezdetétől stimulálja a generatív szakaszt,
segíti a jobb pollenképzést, terméskötődést. A molibdén a nitrogén beépüléséhez
elengedhetetlen, főleg a keresztes virágúak érzékenyek a hiányára. A réz enzimek
alkotója, a megtermékenyülés energiaszükségletét támogatja. Különösen olajos
növények, zöldség- és gyümölcskultúrák mikroelem pótlását segítő lombtrágya. Ha a virágzáshoz,
a terméskötéshez kedvezőtlenek a körülmények, például hideg vagy szeles, száraz az idő, kevés a
megporzó rovar, elnyújtott a virágzás vagy a növényi kondíció megenged nagyobb termést is, illetve
a fagykár miatt kevesebb a virág, A Plantabór Plusszal biztosabb lesz a terméskötődés.

Kén-S Cink Bór

N
 agy dobás takarékosan

A Kén-S Cinkbór (EK-műtrágya) egyedi összeállítású oldatos lombtrágya. A cink
kedvezően hat a korai életfolyamatokra, így a gyökérképzésre is, a bór esszenciális mikroelemként a termésképzéshez nélkülözhetetlen. A bórt speciális kémiai
kötése alkalmassá teszi, hogy közvetlenül a szükséges hatáskifejtés helyén érje el a
hiánytünetek megjelenését. A magas kéntartalom lehetővé teszi a kénigényes fehérjék szintézisét,
erre igényes kultúrák (pl. repce, napraforgó) harmonikus fejlődését. A cink-, bór- és kéntartalom
együttese olyan növényi kiegészítő lombtrágyázást jelent, amely hatékony felszívódásának köszönhetően a gyökérképződéstől a termésérésig segíti a növényi szintetizáló és védő folyamatait. Ez
kiemelkedő termésbiztonságot, mennyiségi és minőségi javulást jelent a gazda számára. Növényvédelmi kezelésekkel is kombinálható, extra műveleti költséget sem kell számolni.

PlantaShot® Ca+

V
 ízhiányos időszakokban is folyamatossá
tehetjük a növekedést

A PlantaShot® Ca+ kalciumot, magnéziumot és káliumot a növények számára legkedvezőbb arányokban, felvételre optimálisan, kationos formában tartalmazza.
A kationok kísérője a nitrátion, ami a kationok növénybe való gyorsabb beépülését stimulálja. A termék, ami átmeneti kiegészítést jelent a vízhiányos/tápanyaghiányos időszakokra. Kation arányai káliumra, magnéziumra és kalciumra nézve:
4:1:6, tehát markánsan kalciumtúlsúlyos levéltrágya, ami a kétszikűek extra kalciumigényét fedezi az egyszikűekhez képest. A kétszikű növények élettani rendellenességei nagy részben a növényi szervek kalciumhiányával, illetve a kalcium
növényen belüli korlátozott mozgásával függenek össze. A készítmény fokozza a
növényi szövetek szilárdságát (csökken a megdőlés veszélye).

A termésminőség javításáért

elejtse el, hogy aszályban nem
exclamation-circle Flehet
a termés minőségén javítani!

Plantakáli

M
 inőség aszály idején

A Plantakáli (EK-lombtrágya) az egyetlen természetazonos szerves káliumforma, a termésnövelés és -érés legfontosabb tápeleme. Minden élettani folyamatban segíti a növény elengedhetetlen káliumpótlását. Élettani hatása összetett: pozitívan hat a fotoszintézisre, a víz- és energiaháztartásra, a termés minőségére, a betegség elkerülésére, a stressz- és fagytűrésre. Különösen a
generatív szakaszban nagy a növény káliumigénye, ezért a gazda a virágzás előtt kezdje meg a
Plantakáli adagolását, és a termésérés időszakáig – a növényvédelmi kezelésekkel egy menetben, de akár külön is – ismételje meg a kezelést.

e mondjon le az extra minőséggel
exclamation-circle Nelérhető
jövedelemtöbbletről!

Kén-S Magnézium Plusz

M
 inőségjavítás nem
középiskolás fokon

A Kén-S Magnézium Plusz kifejezetten magas kén- és magnéziumigényű kultúrák számára
készült, a legjobb hatás érdekében mangán mikroelemmel dúsítva. A kén a fehérjék szintézisének, a zsírsavak és olajsavak képzésének nélkülözhetetlen eleme, hiánya termésképzési rendellenességekhez vezet. A magnézium a fotoszintézishez létfontosságú, a Kén-S Magnézium Plusz
lombon keresztül, ionos formában biztosít azonnali hatást. A jelentős nitrogéntartalom a vegetatív
fejlődésben okoz látványos ugrást. A mangán a fotoszintézis nélkülözhetetlen enzimaktivátora, a
szárszilárdság növelésében, szénhidrát, cukrok képzésében fontos mikroelem. A Kén-S Magnézium Plusz a növényi fejlődés kezdeti szakaszától ajánlott a termésérésig, lombra permetezve,
illetve növényvédelmi kezelésekkel is kombinálható. A kezelések ismételhetők, de az első kezelést még virágzás előtt végezzük el.

Természetes anyagokkal a tökéletes termésért

ávol tartja a károsító, élő szervezeteket
T
exclamation-circle a növénytől
FitoNatur Aktív

Növénykondicionálás

természtesen

A FitoNatur Aktív (növénykondicionáló, engedélyszám: 04.2/1538-1/2011) kizárólag természetes anyagok felhasználásával készítjük, hogy egészséges élelmiszerek előállítására alkalmas
szántóföldi növényt, zöldséget, gyümölcsöt és szőlőt termelhessen a gazda. E kétkomponensű
növénykondicionáló 27 különböző gyógy- és fűszernövény kivonatával és kizárólag természetes
anyagokat tartalmazó humuszanyag komposztkivonatával együtt segíti a tökéletes termés elérését, akár ökológiai gazdaságokban is. A két komponens 1:1 arányú keveréke fokozza növények
növekedését, erősíti stressztűrő képességüket, segíti a növény regenerálódását és távol tartja a
rovarokat a növénytől.
Csak jelzésértékkel két dolog, hogy mitől is tud annyira hatékony lenni a FitoNatur Aktív:
Chevron-Circle-Right a
 felhasznált 27 gyógy- és fűszernövényből 8 rendelkezik vírus-, 20 baktérium- és 15 gombafejlődésgátló-hatással, illetve olyan természetes segédanyagokkal, melyek számos növény
saját védekezésének beindításához szükségesek (pl. phytoalexinek, PR fehérjék termelése).
Chevron-Circle-Right a
 kiváló minőségű komposztalapanyag hasznos mikroorganizmusokat (4x107 CFU) és tápanyagokat biztosít a növény felszínén, melyek segítik a növényt a betegségek elkerülésében és a
tápanyagok hatékony felvételében.
Biológiai gazdálkodásban engedélyezetten felhasználható.

PlantaShot® Zöld Ász

Mikroelemekkel dúsított NPK,

a „folyékony humusz”

A jelentős makroelem-tartalom mellett kiválóan hasznosuló rezet, cinket, bórt, mangánt, vasat
tartalmaz a huminsavakra jellemző szerkezetben. A különleges komplexképző elősegíti a hatékony felszívódást, ezáltal a kezelés következtében látványosan javul a növény vitalitása, pozitívan
kihat a termés mennyiségére, javítja annak minőségét. Kiemelkedő tulajdonsága, hogy a kezeléssel fokozható a vízhasznosítás és az aszálytűrés. Védi a növényeket a káros UV sugárzás ellen,
meghosszabbítja a termés eltarthatósági idejét. Növeli a termesztésben használatos növényvédőszerek hatékonyságát, ezzel csökken a permetezési igény, kevesebb a felhalmozódó szermaradvány. Integrált szemléletű, környezetre is figyelmet szentelő termesztésben nélkülözhetetlen
hatású készítmény. Gyomirtószerrel nem keverhető.

Ajánlatunk partnereinktől

AZOTER-L

Levél-baktériumtrágya

Az AZOTER-L levél-baktériumtrágya Herbaspirillum endofita nitrogénkötő baktériumok segítségével 30-40 kg/ha nitrogén hatóanyagot tud átadni a gazdanövénynek. A Herbaspirillum a levél felületéről a gazdanövény belső szöveteibe behatol,
ott él és szaporodik, miközben a levegőből nitrogént gyűjt. AKG-ban felhasználható!
Dózis: 10 l/ha
Kiszerelés: 20, 25 l HDPE kanna.

GreenSoil Micro H+P+Ca

S
 tarter műtrágya

A GreenSoil Micro H+P+Ca az egyetlen olyan mikrogranulált starter műtrágya, ami nagyarányú
szerves anyagot és huminsavat, valamint foszfort, kalciumot és értékes mikroelemeket tartalmaz.
Kiemelendő a termék 25%-os huminsav részaránya, ami hatékonyan feltárja a talajban meglévő,
de a növény számára felvehetetlen foszfort és káliumot. Így a kultúrnövény nemcsak a mikrogranulátumban megtalálható mikro- és makroelemeket hasznosítja, hanem a huminsav által feltárt
PK-t is.
Dózis: 15-20 kg/ha

SteriClean Soil

N
 övénykondicionáló

A SteriClean Soil mikrobiológiai készítmény kiválóan alkalmas a növények kondicionálására, a talajlakó kártevők életterének csökkentésére és a talaj fertőtlenítésére. Ajánljuk szántóföldi kultúrák, zöldségfélék, szőlő- és gyümölcsültetvények,
valamint kertészeti növények talajkezelésére. A SteriClean Soil a növény általános kondícióját javítja. Szántóföldi- és zöldségkultúrák talaján végzett kísérleteink
tapasztalatai alapján a SteriClean Soil hatékonyan fellép és drasztikusan csökkenti a talajlakó kártevők életterét. Vizsgálataink alapján olyannyira kellemetlen
életkörülményeket idéz elő a lárvák, a pajorok és a drótférgek számára, hogy számuk jelentősen csökken.
Biológiai gazdálkodásban engedélyezetten felhasználható.
Kiszerelés: 20 l HDPE kanna

Garanciavállalás
Termékeink gyártója a Nutrikon Kft. Ez garantálja termékeink minőségét. A Nutrikon Kft. több
nagy multinacionális növényvédőszergyártó cég beszállítója, bérmunkapartnere, melyek szigorú minőségbiztosítási és -ellenőrzési rendszer működését követelik meg a gyártóktól, így a
Nutrikon Kft.-től is. E szigorú rendszer a Plantaco-termékek gyártására is vonatkozik.
A Nutrikon Kft. Baranya-megyében, Hidason végzi gyártási tevékenységét.
(Honlap: www.nutrikon.hu)

Akár 300 literes IBC-ben is tudunk szállítani!
A 300 literes IBC-n kívül természetesen 1-5-10-20 literes kannában vagy 600-1.000 literes IBC-ben kiszerelt termékkel is a gazdálkodók rendelkezésére állunk.

Kapcsolat
Székhely: 1039 Budapest, Pünkösdfürdő u. 52-54.
Telephely: 7696 Hidas, 1211 hrsz.

Szaktanácsadóink
Herbály Csaba – Dél-Közép Magyarország
Mobil: +36 70/363 6270
E-mail: herbaly.csaba@plantaco.hu

Berta Dávid - Dél-Nyugat Magyarország
Mobil: ++36 20/373 4587
E-mail: berta.david@plantaco.hu

Szabó Péter – Észak-Nyugat-Magyarország
Mobil: +36 30/328 9805
E-mail: szabo.peter@plantaco.hu

Bálint Ferenc - Észak-Kelet Magyarország
Mobil: +36 20/373 4491
E-mail: balint.ferenc@plantaco.hu

Magyar Csaba - Dél-Kelet Magyarország
Mobil: +36 20/373 4754
E-mail: magyar.csaba@plantaco.hu
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