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A Corax-Bioner Zrt. saját fejlesztésekre és sikeres szabadalmak hasznosí-
tására épülő növényvédő szereket és EK műtrágyákat gyárt és forgalmaz.  
A termékek értékesítése saját tulajdonban lévő ismert és elismert márka-
neveken (Vektafid®, Biosol®, Voligop®, Nevikén®) történik.

Környezetbarát növényvédőszereink és termésnövelő anyagaink integrált 
és ökológiai termesztésben egyaránt felhasználhatók.

A Corax-Bioner Zrt. az egész országot lefedő, felkészült agrárszakemberek-
ből álló területi képviselői hálózattal rendelkezik. Képviselőink nem csak  
az értékesítés szervezését végzik, hanem professzionális tanácsadással 
is segítik partnereinket. Rendszeres szakmai kiadványokkal is támogatjuk 
partnereink munkáját.

Sikeres felhasználást kívánunk!

      Corax-Bioner Zrt. csapata
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Ökológiai gazdálkodásban is ajánlott növényvédőszerek

A Biokontroll Hungária Nonprofit Kft., mint az ökológiai gazdálkodás HU-ÖKO-OI kódszámon elismert ellenőrző és tanúsító 
szervezete ez úton igazolja, az alábbi tápanyag utánpótló készítmények megfelelnek a Bio Suisse előírásainak és a Bio Suisse 
növény védő és mikroelem tartalmú készítmények alkalmazására vonatkozó előírásainak betartása mellett használhatók a 
Bio Suisse által tanúsított gazdaságokban.

A Biokontroll Hungária Nonprofit Kft., mint az ökológiai gazdálkodás HU-ÖKO-OI kódszámon elismert ellenőrző és tanúsító 
szervezete ez úton igazolja, az alábbi növényvédő szerek megfelelnek a Bio Suisse előírásainak és a Bio Suisse növény védő 
és mikroelem tartalmú készítmények alkalmazására vonatkozó előírásainak betartása mellett használhatók a Bio Suisse által 
tanúsított gazdaságokban.
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b i o t e c h n o l ó g i a

EK oldat műtrágya 

Bór
VOLIGOP®VOLIGOP®
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Megjelenés: zöld, szagtalan oldat – nátrium- és klórmentes – prémium  
műtrágya.

A termék jelentősége – Javasolt felhasználás

A bór esszenciális mikroelem, alapvető szerepet játszik a növé-
nyek tápanyag-felvételében, a szénhidrátok anyagcseréjében és 
más asszimilátok szállítását és felhalmozását biztosító szövetek ki-
fejlődésében, a csírázásban, a gyökér- és szállítószövetek kialaku-
lásában, a hajtáscsúcs fejlődésben, a virág- és termésképzésben.   
A bór nélkülözhetetlen elem a nitrogén- és foszfor anyagcserében, az 
aminosavak és a fehérjék szintézisében. 
A bórt a növény nem képes tárolni, ezért a bórigényes növényeknél  
(repce, cukorrépa, napraforgó, alma, körte, őszibarack, szilva, dió, 
mogyoró, mandula, gesztenye, málna, szamóca, szőlő, mák, káposz-
ta, karalábé, karfiol, kabakosok, burgonya, borsó, olajlen, olajretek, 

BórBór

Tápanyagtartalom m/m % m/v % g/l

Bór (B , borát) 5,0 5,3 53

pH 6,4 - 7

Sűrűség (g/cm3) 1,057 ± 0,005

VOLIGOP®VOLIGOP®
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mustár, hagymafélék, lucerna, kukorica) folyamatosan kell pótolni.  
A bór jellegzetes hiánytünete a gyökerek tenyészőcsúcsának pusztulá-
sa, a cukorrépánál és a gyökérzöldségeknél (sárgarépa, petrezselyem, 
zeller) barnás üregesedés, a szív- és szárazrothadás. Hiánya esetén a 
növények föld feletti részein is jelentkeznek a tünetek: a levelek sár-
gulnak, kifakulnak, lankadttá válnak. Gyümölcsösöknél meghatározó 
szerepe van a generatív szervek képződésében (meghatározza a pol-
len csírázóképességét, a megtermékenyülést), és a növekedésben, 
szőlőben a pollen csírázásában, a jó megtermékenyítésben. A bór- 
hiány jellemző tünete a törpeszártagúság, a virágképzés akadályozá-
sa, a virágok lehullása. A bórhiány (főleg a savanyú, homokos talajo-
kon) elég korán, már a gyümölcsfán kialakuló eltorzult, barnás foltok-
ról felismerhető, mely később átterjed a gyümölcs húsára is. 
A bór a hagyma - fokhagyma számára a vas után a második legmaga-
sabb mennyiségben szükséges mikroelem.
Jelentős szerepe van a kalciummal együtt a sejtfal kialakulásában, a 
növényi szövetek növekedésében, a növényi hormonok szabályozá-
sában.
A bór segít stabilizálni a kalciumot a növényi sejtfalban, és befolyásol-
ja a kalcium felszívódását.
A bórt a növények a talajból bórsav, illetve borátok formájában fel 
tudják venni. De mivel ezek a formák a növényi szövetekben lassan 
mozognak, ezért hiánya elsősorban a hajtáscsúcsokon jelentkezik, 
főleg a megtermékenyülés időszakában. A hajtásképződés és a meg-
termékenyülés előtti időszakban elengedhetetlen, hogy a növények 
megkapják a megfelelő bór mennyiséget lombon keresztüli pótlással, 
mert így közvetlenül a leghatékonyabb felhasználás helyére juttatjuk.

Javasolt felhasználás:
Kizárólag szaktanács szerint, elkerülendő a túladagolás. Szántóföldi 
és kertészeti kultúrákban, gyümölcstermesztésben 2-4 l/ha, az adott 
növény igényének és fenológiai fázisának megfelelően, cukorrépa, 
napraforgó, repce, mustár lombtrágyázásához esetleg más növény-
védelmi kezeléssel egy menetben. Levéltrágyázáskor 0,5-1,5%; kis-
kertekben 5-15 ml (egy teás vagy egy evőkanálnyi) tömény termék 
/1 liter víz vagy 50-150 ml tömény termék/10 liter víz; tápoldatozással 
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0,15-0,45% töménységben javasoljuk; kiskertekben 2-5 ml (egy mok-
kás vagy egy teáskanálnyi) tömény termék/1 liter víz vagy 15-45 ml  
(egy – három evőkanálnyi) tömény termék/10 liter víz. 

Egyéb tájékoztatás:
Előkészítés és alkalmazás közben megfelelő védőkesztyű, védőruhá-
zat, arc és szemvédő használata kötelező. A változó körülmények mi-
att bármilyen kombináció elkészítését megelőzően minden esetben 
javasolt előzetes keverési próba elvégzése. A legjobb hatékonyság 
érdekében a kezeléseket borongós, kora reggeli vagy késő délutáni 
időszakban javasolt elvégezni. Kerülendő a kezelés 25°C fok feletti, 
napsütötte időszakban.

A készítmény eltarthatósága:
Eredeti, zárt csomagolásban, szigorúan fagymentes, száraz, hűvös, 
fedett helyen 2 év.
Kiszerelés: 5-20 literes kanna és 1000 literes IBC.
A kiürült és tisztított csomagolóeszközök újra felhasználása tilos!   

A gyártási idő (év/hónap/nap) és a gyártási szám, valamint a nettó  
tartalom a csomagoláson van megjelölve.
Gyermekektől és háziállatoktól elzártan tartandó!



b i o t e c h n o l ó g i a

EK oldat műtrágya 

Cink
VOLIGOP®VOLIGOP®
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Megjelenés: színtelen, szagtalan oldat – nátrium- és klórmentes – pré-
mium műtrágya.

A termék jelentősége – Javasolt felhasználás
A cink a növények számára többszáz enzim működéséhez nélkülöz-
hetetlen mikroelem. A cinkhiány pótlásának elmaradása esetén a sejt-
osztódás befolyásolásán keresztül a vegetatív szervek károsodása 
mellett, a generatív szervek fejlődése is károsodik. A cink a növényben 
nem transzlokálódik.
A talajban inkább felvehetetlen formában található; foszfor és kalcium 
túladagolásánál romlik a felvétele. Cinkhiány alakulhat ki a homokos, 
lúgos, hideg, aszályos vagy túl nedves talajokon. Meszes talajokon 
lehet számítani leginkább a túlzott foszfor gerjesztette – ellentétes 
hatásból fakadó – cink hiányra.

Tápanyagtartalom m/m % m/v % g/l

Cink (Zn, szulfát) 7,0 8,7 87

pH 3,0 - 3,5

Sűrűség (g/cm3) 1,237 ± 0,005

Cink
VOLIGOP®VOLIGOP®
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A cinkhiány a legelterjedtebb mikroelem hiány, amely akár 20%-os ter-
mésveszteséget is okozhat még azelőtt, hogy bármilyen látható hi-
ánytünetet észlelnénk.
A cink a minimumra csökkenti a burgonya poros varasodásának elő-
fordulását.
A kukorica, len, bab, cukorrépa, burgonya, paradicsom, lucerna, jelen-
tős vagy közepes termésveszteséggel válaszol a hiányos cink ellátott-
ságra. Alkalmazásával a repcében jelentős gyökértömeg növekedés 
érhető el; a gyökerek mélyebbre hatolnak, így a száraz periódusokat 
is jobban átvészeli a repce. Használata javasolt a hagymafélékben, a 
mákban, a zöldségfélékben valamint a díszfák és örökzöldek hajtásnö-
vekedésének fokozására. Mangántúlsúlyos, de jó ellátottságú talajon 
a cinkfelvétel gátolt, ezért ez esetben a cink lombtrágyázás elvégzése 
kifejezetten indokolt. A készítmény ként is tartalmaz.
A cink jelentős szerepet játszik a hagymamagok egyenletes és erőtel-
jes  csírázásában.
A cink a gyümölcsösök (csonthéjasok, –  szilvában nem javasolt –, alma-
félék, héjasok, bogyósok) termésnövekedés szabályozója, hiánya ágel-
halást, gyenge virágzást és rossz termésképzést eredményez. A cink a 
csemegeszőlők, és a bórszőlők magképzésének meghatározó eleme is  
(a bórral együtt), hatására hatásosabbá válik a fotoszintézis és növek-
szik a termés mennyisége. Hagyományos szőlőfajtákban hajtás növe-
kedéskor kiadva a cink jelentősen csökkenti a szőlőorbánc  kialaku-
lásának a lehetőségét. Jelentős szerepe van a paradicsom, paprika, 
tojásgyümölcs, uborka, dinnyefélék stressztűrő képességének foko-
zásában sós talajokon.

Javasolt alkalmazás: 
Szaktanács szerint, elkerülendő a túladagolás. Általában valamennyi 
kultúrában 0,5-1,5% töménységben; kiskertekben 5-15 ml tömény ter-
mék/1 liter víz vagy 50-150 ml tömény termék/10 liter víz. 

Egyéb tájékoztatás
Előkészítés és alkalmazás közben megfelelő védőkesztyű, védőru-
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házat, arcvédő használata ajánlott. Szemvédő használata kötelező!  
A változó körülmények miatt bármilyen kombináció elkészítését meg-
előzően minden esetben javasolt előzetes keverési próba elvégzése. 
A legjobb hatékonyság érdekében a kezeléseket borongós, kora reg-
geli vagy késő délutáni időszakban javasolt elvégezni.  Kerülendő a 
kezelés 25°C fok feletti, napsütötte időszakban.

A készítmény eltarthatósága:
Eredeti, zárt csomagolásban, szigorúan fagymentes, száraz, hűvös, 
fedett helyen 2 év.
Kiszerelés: 5-20 literes kanna és 1000 literes IBC.
A kiürült és tisztított csomagolóeszközök újra felhasználása tilos!   

A gyártási idő (év/hónap/nap) és a gyártási szám, valamint a nettó tar-
talom a csomagoláson van megjelölve.
Gyermekektől és háziállatoktól elzártan tartandó!



b i o t e c h n o l ó g i a

EK oldat műtrágya 

VOLIGOP®VOLIGOP®
Kobalt
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Megjelenés: rozsdabarna, szagtalan oldat – nátrium- és klórmentes –   
prémium műtrágya.

A termék jelentősége – Javasolt felhasználás
A kobalt esszenciális mikroelem, nélkülözhetetlen a pillangós virá-
gú növényekkel szimbiózisra képes nitrogénkötő Rhizobium bakté-
riumok számára. A kobalt a magasabb rendű növények fejlődését is 
serkenti. A sikeres szójatermesztés kulcsa a Rhizobium baktériumok 
nitrogénkötő képességének fokozása kobalt, bór és molibdén alkal-
mazásával. Ezek a mikroelemek  meghatározó szerepet játszanak a 
nitrogén beépítést végző enzimek aktivitásában. A kobalt számos esz-
szenciális enzim és koenzim aktívátora. 

Tápanyagtartalom m/m % m/v % g/l

Kobalt (Co, nitrát) 2,0 2,12 21,2

Bór (B, borát) 0,4 0,4 4,24

Mangán (Mn, szulfát) 0,04 0,04 0,42

pH 3,10 - 3,25

Sűrűség (g/cm3) 1,06 ± 0,005

Kobalt
VOLIGOP®VOLIGOP®
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A kobalt mennyisége a gyökérrendszer többi részéhez képest a haj-
szálgyökerekben 3-10-szer nagyobb. A készítmény kijuttatható kom-
binációban más folyékony - talaj és állomány - műtrágyával együtt. 
A baktériumos magcsávázás hatékonyságának fokozása elérhető a 
teljes területen végzett általános talajműtrágyázással is. A folyékony 
technológia lehetővé teszi, hogy a vetőmagüzem a készítményt a csá-
vázószerrel együtt vigye fel a magra. Legegyszerűbb a magra rávinni 
a folyékony szert. Ebből 1-3 dl is elég lehet egy tonna vetőmaghoz. 
Anyagköltsége így a hektáronkénti - borsó, bab, szója -vetőmagmeny-
nyiség ezermagtömegétől függően 1-3 száz forint. 
A pillangósokon kívül egyes növények - főleg egyszikűek -  gyökérzó-
nájában találhatók a szabadon élő, nem szimbiotikus, nitrogénkötő 
baktériumok. Ezek esetében az évenként megkötött nitrogén meny-
nyisége az adott növénykultúra összes nitrogén igényének mintegy 
10-20 %-át teszi ki. Kobalt hiányában a növényeken nitrogén hiányra 
utaló tünetek jelentkeznek.
Meghatározó szerepe van a koleoptil megnyúlásában és a szár kezde-
ti növekedésében, majd a rügy és a valódi levél kifejlődésében. Csírá-
záskor a csíra hajtás-tenyészőkúpját egy védőhüvely, az úgynevezett 
koleoptil vagy rügyhüvely veszi körül. A koleoptil hosszanti irányban 
nem sejtosztódással, hanem sejtjeinek megnyúlásával növekszik a ta-
laj felszíne fölé. A kobalt kiemelten fokozza egyes kétszikű csíranövé-
nyek (pld. kabakosok) szárának a fejlődését. 
A kobalt elengedhetetlen a B12-vitamin szintéziséhez, ez által a szer-
vezetben végbemenő redoxi folyamatokban van szerepe. Ez a vitamin 
nélkülözhetetlen szerepet tölt be a növényi sejtek osztódásában. A 
kobaltnak fontos szerepe van a propionsav képződésben, ez pedig a 
kérődzők fő energia forrása. Hiánya csökkenti a szálastakarmány ké-
rődző állatok általi megemészthetőségét.
Kobalthiányra utaló jelek: gyenge gyökérzet és gyengén fejlett bakté-
rium gumók; a viszonylag egységesen és gyengén fejlett levelek elsár-
gulása, fejlődés visszamaradás, terméscsökkenés.
A 0,07 ppm alatti kobalt tartalmú talajon termesztett növény kobalt 
hiányossá válik és csökken a tápértéke. Minden pillangós növény - 
szója, borsó, bab, lencse, bükköny, lednek, csillagfürt, csicseriborsó 
termesztése során kobalt pótlása javasolt. Javasolt a földimogyoró 



17

vetőmag közvetlen ültetés előtti kezelése és kétszeri állomány per-
metezése virágzás előtt és után. 
A kobalt késlelteti a levelek öregedését, gátolja az etilén bioszintézi-
sét, ezáltal késlelteti a levélhullást és a gyümölcsérést; növeli a csíra-
kori szárazság tűrést, szabályozza egyes gyógynövények alkaloid fel-
halmozását. 
Transzlokációja a növényben viszonylag gyenge. Mangánban gazdag 
talajon termesztett növények esetében nagy valószínűséggel szükség 
van kobalt lombtrágyázásra. A túladagolás elkerülésének érdekében 
az okszerű és szakszerű alkalmazását javasoljuk.
A készítmény részben alkalmas bór, és mangán pótlására is. 

Javasolt alkalmazás:

KIZÁRÓLAG SZAKMAI FELHASZNÁLÓK RÉSZÉRE. Kizárólag szakta-
nács szerint, elkerülendő a túladagolás. Általánosan javasolt felhasz-
nálás talajtrágyaként 0,25-0,5%; levéltrágyázáskor 0,15-0,2%; kiskertek-
ben 2 ml (egy mokkáskanálnyi) tömény termék/1 liter víz vagy 15-20 ml 
(egy evőkanálnyi plusz egy teáskanálnyi) tömény termék/10 liter víz. 

Egyéb tájékoztatás:
Előkészítés és alkalmazás közben megfelelő védőkesztyű, védőruhá-
zat, arc és szemvédő használata kötelező. A változó körülmények mi-
att bármilyen kombináció elkészítését megelőzően minden esetben 
javasolt előzetes keverési próba elvégzése. A legjobb hatékonyság 
érdekében a kezeléseket borongós, kora reggeli vagy késő délutáni 
időszakban javasolt elvégezni. Kerülendő a kezelés 25°C fok feletti, 
napsütötte időszakban.

A készítmény eltarthatósága:
Eredeti, zárt csomagolásban, szigorúan fagymentes, száraz, hűvös, 
fedett helyen 2 év.
Kiszerelés: 5-20 literes kanna és 1000 literes IBC.
A kiürült és tisztított csomagolóeszközök újra felhasználása tilos! 

A gyártási idő (év/hónap/nap) és a gyártási szám, valamint a nettó tar-
talom a csomagoláson van megjelölve.
Gyermekektől és háziállatoktól elzártan tartandó!



b i o t e c h n o l ó g i a

EK oldat műtrágya 

MangánMangán
VOLIGOP®VOLIGOP®
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Megjelenés: világos rózsaszín, állott szagú oldat – nátrium- és klór-
mentes – prémium műtrágya.

A termék jelentősége – Javasolt felhasználás
A mangán – a vashoz és a magnéziumhoz hasonlóan – rendkívüli 
enzimaktivátor. Alapvetően fontos a fehérjeszintézisben, a fotoszin-
tézisben és a citromsav-ciklusban. Transzlokációja a növényben gyen-
ge. Mangánhiány alakulhat ki a homokos, lúgos, hideg, aszályos vagy 
túl nedves talajokon.
A mangán – mint a legtöbb mikroelem – a növényben nem, vagy na-
gyon kismértékben transzlokálódik.
A hiánya először a fiatal leveleken jelentkezik egyenetlenül sár-
guló és lekonyuló levél formájában. A mangánhiány a cink- és 
a vashiánytól megkülönböztethető mert ez esetben a leve-

Tápanyagtartalom m/m % m/v % g/l

Mangán (Mn, szulfát) 4,5 5,1 51

pH 6,7 - 7,2

Sűrűség (g/cm3) 1,130 ± 0,005

MangánMangán
VOLIGOP®VOLIGOP®
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lek kisebbek, és a hajtások hosszanti növekedése és vasta-
godása erősebb. Mangánhiánynál az idősebb levelek márvá-
nyozott sárgulása jelentkezik a fő és oldal erek mentén, majd  
a sárgulás erősödésével hálós érközi klorózis alakul ki „zöld erekkel 
és zöld növénnyel”, később sárgásfehér pettyezettség is jellemző. Az 
érközi klorózis nagyon hasonlít a kezdődő vashiány tünetére, viszont 
a mangánhiány nem a csúcsi leveleken kezdődik. A fiatal fák kérgén, 
vizenyős, majd elhaló foltok jelentkeznek.
Mangánigényes növény a kukorica, a cukorrépa, a borsó, a spenót, az 
uborka (uborkagörbülés kezelésére az első tünetek megjelenésekor 
és szükség szerint ismételve), a szója (az összes hüvelyes), a paradi-
csom, a zab, a spenót, a napraforgó, a repce (az őszi kezelést követő-
en egy tavaszi kezelés szárba induláskor), a cirok, az összes kalászos 
(durum, tönköly, tönke, alakor, pártus vagy kamut búza megdőlés 
ellen esetleg a gombaölő kezelésekkel egymenetben), és az alma. Ke-
zelés az adott növény igényének és fenológiai fázisának megfelelően. 
A csonthéjasok (őszibarack, szilva, cseresznye, meggy) még jobban 
mangán igényesek, mint az almások (javasolt kezelések száma 2-3 a 
csonthéj megszilárdulásáig). Mangánigényesek a citrusfélék, a zöld-
ségfélék (leveles és gyökér) a virágos dísznövények és a lomblevelű 
fák, a hagymafélék, a burgonya, a szőlő (mangánszükséglete virág-
záskor tízszerese a vasigényéhez képest). Az őszi vetésű növényeknél 
ajánlott a téli nyugalmi állapot előtti kezelés elvégzése. A készítmény 
ként is tartalmaz.

Javasolt alkalmazás:

Szaktanács szerint, kerülendő a túladagolás. Javasolt alkalmazás álta-
lában 4-6 leveles fejlettségtől, levéltrágyázással 0,5-1%; kiskertekben; 
5-10 ml tömény termék/1 liter víz vagy 50-100 ml tömény termék/10 
liter víz), tápoldatozással 0,1-0,5% töménységben; kiskertekben 1-5 ml 
tömény termék/1 liter víz vagy 10-50 ml tömény termék/10 liter víz. 

Egyéb tájékoztatás:
Előkészítés és alkalmazás közben megfelelő védőkesztyű, védőru-
házat, arc és szemvédő használata ajánlott. A változó körülmények  
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miatt bármilyen kombináció elkészítését megelőzően minden eset-
ben javasolt előzetes keverési próba elvégzése. A legjobb hatékony-
ság érdekében a kezeléseket borongós, kora reggeli vagy késő délutá-
ni időszakban javasolt elvégezni. Kerülendő a kezelés 25°C fok feletti, 
napsütötte időszakban.

A készítmény eltarthatósága:
Eredeti, zárt csomagolásban, szigorúan fagymentes, száraz, hűvös, 
fedett helyen 2 év.
Kiszerelés: 5-20 literes kanna és 1000 literes IBC.
A kiürült és tisztított csomagolóeszközök újra felhasználása tilos! 

A gyártási idő (év/hónap/nap) és a gyártási szám, valamint a nettó tar-
talom a csomagoláson van megjelölve.
Gyermekektől és háziállatoktól elzártan tartandó!



b i o t e c h n o l ó g i a

EK oldat műtrágya 

VOLIGOP®VOLIGOP®
MolibdénMolibdén
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Megjelenés: sötét rózsaszín, szagtalan oldat – nátrium- és klórmentes –   
prémium műtrágya.

A termék jelentősége – Javasolt felhasználás
A molibdén számos enzim fémkomponense úgy, mint a nitrátreduktáz, a 
nitrogenáz, a hidrogenáz és az aldehidoxidáz. A növények a nitrogént elemi 
formában nem tudják felvenni, csak a nitrogén vízben oldott sójaként - nitrát-  
képesek azt hasznosítani.  A nitrogén-ciklus kezdő lépése a vizekben a nitro-
gén (N2) asszimilációja, majd a szerves anyagok, ammonifikációja (NH4). Az 
ammónia (NH3) a nitrifikáció során nitritté (NO2) majd nitráttá (NO3) alakul 
és így hozzáférhetővé válik a növények számára is. 
A molibdén a B12 vitamin központi alkotórésze. Molibdénhiány esetén csök-
ken a cukortartalom, és gátolt az aszkorbinsav bioszintézise. A kétszikűek  
molibdén igénye az egyszikűeknél nagyobb.
A molibdén jelenléte nélkülözhetetlen a nitrogén, a bór és a kén hasznosu-
lásához, és segíti a foszfor felvételét is. Kiemelten fontos a pillangósok, a 

Tápanyagtartalom m/m % m/v % g/l

Molibdén (Mo, molibdát) 2,0 2,06 20,6

Kobalt (Co, nitrát) 0,02 0,02 0,21

pH 4,7 - 5,0

Sűrűség (g/cm3) 1,030 ± 0,005

MolibdénMolibdén
VOLIGOP®VOLIGOP®
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napraforgó, repce, cukorrépa, kukorica, káposztafélék, hagyma, paradicsom, 
gyökérzöldség, kalászosok számára. Hiányában a nem-pillangós növények 
képtelenek felhasználni a levelekben már felhalmozódott nitrogént a fehérje 
szintézisben, a nitrát reduktáz működés képtelensége miatt el sem kezdődik 
a nitrogén asszimilációja. Ez esetben a tünetek hasonlítanak a nitrogén hiá-
nyához, mivel a nitrogén hasznosulás nélkül halmozódik fel a növényben. A 
molibdén-hiány hatására a fiatal levelek lesárgulnak, az idős levelek lehullnak, 
az „ostornyelesség” tünetegyüttes látható (maga a levél nem növekszik, csak 
a levélnyél növekszik, és a gyümölcsfejlődés is visszamarad).  A molibdén hi-
ánytünetek hasonlítanak a nitrogén hiány tüneteire, de ez esetben a „levél-
perzselés” a felhalmozódott és fel nem használt nitrogén következménye.  
A molibdén-hiány hatása fokozódik aszályos időjárásban és alacsony pH-jú ta-
lajokon. 
A molibdént tartalmazó lombtrágya használata kifejezetten ajánlott napra-
forgó, cukorrépa, repce, káposzta, hagyma, pillangós kultúrákban. Az összes 
keresztesvirágú növény számára: repce, mustár, káposztafélék, karalábé, kar-
fiol, brokkoli, kelfélék, répák, retek-félék, torma, zsázsa, rendkívül fontos a 
molibdén és a bór.
Molibdén-hiány esetén a burgonya fiatal levelei halványzöldek majd megbar-
nulnak, a levélszél besodródik és leszárad; kevesebb virág képződik, és azok 
megbarnulva elhalnak. A karfiol esetében gyakori a rózsatorzulás, ha a növény 
egyáltalán fejesedik, úgy a fej laza, barna színű lesz. Ez esetben a levéllemezek 
képződése nem teljes, előfordulhat, hogy csak a középső levélborda alakul ki, 
esetleg a teljes rózsaképződés elmarad. A sárgarépa idős levelei megbarnulva 
elszáradnak, a növények kicsik maradnak. Az uborka és a paradicsom molib-
dén hiányos idős levelein az érközi területek kivilágosodnak, széle besodró-
dik, végül a levelek elhalnak. A zeller levelek szélein perzselések láthatók. 
Az őszi és a tavaszi vetésű növények számára egyaránt rendkívül fontos a 
nitrogén, a bór és a kén felvételének molibdén általi elősegítése. Molibdén 
jelenlétében az adott tápanyagok jobb feltárása akár 10% termésnövekedést 
is eredményezhet.
Használata árpában lúgos talajokon valamint intenzív termesztésű konven-
cionális búzában kifejezetten hasznos a levél foltosodás típusú betegségek 
kialakulásának a megelőzésében. A termék nem bio gazdaságokban is jól 
használható. NITROGÉN oldattal egymenetben történő kijuttatással (10 kg N 
hatóanyagot tartalmazó termékhez 0,2 l Bio Voligop® Molibdén hozzáadása 
ajánlott), a nitrogén minél jobb hasznosulása érdekében.
A pillangós növények és a gyökereiken található gümőbaktériumok is 
molibdénigényesek.
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A zöldségféléknek (különös tekintettel palántázásnál) magasabb nitrogén trá-
gyázás esetén több molibdén utánpótlásra van szüksége. A készítmény rész-
ben alkalmas a kobalt mikroelem pótlására is.
Transzlokálódása a növényben nagyon csekély; főleg a savas pH-jú talajokon 
csökken a felvehetősége; felvételét a szulfátion gátolja, a foszfátion segíti. 
A molibdén és a foszfor kölcsönösen stimulálják egymás hatását. A molibdén 
egyoldalúan stimulálja a bór és a nitrogén hatását. Gyakran előfordul a bór és a 
molibdén együttes hiánya. A molibdén talajból történő felvehetősége javul a ta-
laj pH emelkedésével (ez ellentétes folyamat a többi mikroelemmel szemben). 
Szulfát tartalmú műtrágya túlzott alkalmazása esetén akár 70%-kal is csökken-
het a Mo felvehetősége; a földimogyoró esetében ez által jelentősen csök-
kenhet a nitrogén fixáló baktériumok kedvező tevékenysége.

Javasolt alkalmazás:
Kizárólag szaktanács szerint, elkerülendő a túladagolás. Általában szántóföl-
di, kertészeti kultúrában a növények molibdén ellátottság javítására 0,5-1% 
töménységben tankkombinációban minden nitrogén és monobór tartalmú 
műtrágyához; kiskertekben kombinációban 0,15-0,3% töménységben minden 
nitrogén tartalmú folyékony műtrágyához: 2 ml (egy mokkáskanálnyi) tömény 
termék/1 liter víz vagy 15-30 ml (egy – két evőkanálnyi) tömény termék/10 liter 
víz. 

Egyéb tájékoztatás:
Előkészítés és alkalmazás közben megfelelő védőkesztyű, védőruházat, arc 
és szemvédő használata kötelező. A változó körülmények miatt bármilyen 
kombináció elkészítését megelőzően minden esetben javasolt előzetes keve-
rési próba elvégzése. A legjobb hatékonyság érdekében a kezeléseket boron-
gós, kora reggeli vagy késő délutáni időszakban javasolt elvégezni. Kerülendő 
a kezelés 25°C fok feletti, napsütötte időszakban.

A készítmény eltarthatósága:
Eredeti, zárt csomagolásban, szigorúan fagymentes, száraz, hűvös, fedett 
helyen 2 év.
Kiszerelés: 5-20 literes kanna és 1000 literes IBC.
A kiürült és tisztított csomagolóeszközök újra felhasználása tilos! 

A gyártási idő (év/hónap/nap) és a gyártási szám, valamint a nettó tartalom a 
csomagoláson van megjelölve.
Gyermekektől és háziállatoktól elzártan tartandó!



b i o t e c h n o l ó g i a

EK oldat műtrágya 

Réz
VOLIGOP®VOLIGOP®
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Megjelenés: kék, szagtalan oldat – nátrium- és klórmentes – prémium  
műtrágya.

A termék jelentősége – Javasolt felhasználás

Fontos szerepet tölt be a fotoszintézis során termelt, szén-, oxigén- 
és hidrogéntartalmú szerves vegyületek és a nitrogén metabolizmu-
sában. 
A réz enzimalkotó és enzimaktiváló katalizátorként működik közre. 
Szerepe nélkülözhetetlen a légzésben, a fotoszintézisben, a fehérje-
képzésben, a vízháztartásban, a növekedésben, az asszimilációban, a 
ligninképzésben és a sejtfalszilárdításban, a betegség-ellenállóságban 
és a szárazságtűrésben.
Hiánya megzavarhatja a növény fejlődését, a levelek növekedése le-
áll, a levélszél felpördül, sodródik, lehull, a hajtások felkopaszodnak, 

Tápanyagtartalom m/m % m/v % g/l

Réz (Cu, szulfát) 5,0 5,7 57

pH 3,0 - 3,3

Sűrűség (g/cm3) 1,142 ± 0,005

VOLIGOP®VOLIGOP®
Réz
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csökken a pollenképződés, a megtermékenyülés, a virágzás és a ter-
mésképzés is elmarad. Hajtáscsúcs száradás és „boszorkányseprű-
ség” alakul ki. A hiány mindig a nagyon fiatal és nagyon aktív növényi 
szerveken mutatkozik először, a levelek szürkés zöldek lesznek vagy 
kifehérednek. A laza levelek, a fonnyadás, besodródás, a kalászosok-
nál a fehérpettyezettség, fás szárúaknál az elágazódás kóros fokozó-
dása a rézhiány tünetei. 

A réz hiányára legérzékenyebb fajok: alma, körte, őszi- és kajsziba-
rack, szilva és cseresznye, a kalászosok, kukorica, napraforgó, cukor-
répa, lucerna, rostnövények. Rézhiány alakulhat ki a homokos, lúgos, 
hideg, aszályos vagy túl nedves talajokon.
A réz javítja a bőrszövetek környezeti hatásokkal, illetve kártevők-
kel és kórokozókkal szembeni ellenálló képességét is; javasolt a kerti 
gyep ápolására a fűnyírást követően 48 óra eltelte után.
A termék másodlagos hatással rendelkezik peronoszpóra típusú gom-
ba betegségek ellen (napraforgó, szőlő, zöldség félék) preventív és 
kuratív módon egyaránt.

Javasolt felhasználás:

Szaktanács szerint. Szántóföldi, kertészeti kultúrákban, gyümölcs- és 
szőlőtermesztésben levéltrágyázáskor 0,5-1%; kiskertekben 5-10 ml 
(egy-három teáskanálnyi) tömény termék/1 liter víz vagy 50-100 ml tö-
mény termék/10 liter víz; tápoldatozással 0,1-0,5% töménységben; 1-5 ml  
(kb. fél mokkás vagy egy teáskanálnyi) tömény termék/1 liter víz vagy 
10-50 ml tömény termék/10 liter víz.

Egyéb tájékoztatás:
Előkészítés és alkalmazás közben megfelelő védőkesztyű, védőruhá-
zat, arcvédő használata ajánlott. Szemvédő használata kötelező! A 
változó körülmények miatt bármilyen kombináció elkészítését meg-
előzően minden esetben javasolt előzetes keverési próba elvégzése! 
Erősen lúgos szerekkel nem keverhető. Tekintettel egyes növények 
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réz érzékenységére a kezeléseket borongós, kora reggeli vagy késő 
délutáni időszakban javasolt elvégezni!  Kerülendő a kezelés 25°C fok 
feletti, napsütötte időszakban.

A készítmény eltarthatósága:
Eredeti, zárt csomagolásban, szigorúan fagymentes, száraz, hűvös, 
fedett helyen 2 év.
Kiszerelés: 5-20 literes kanna és 1000 literes IBC.
A kiürült és tisztított csomagolóeszközök újra felhasználása tilos! 

A gyártási idő (év/hónap/nap) és a gyártási szám, valamint a nettó tar-
talom a csomagoláson van megjelölve.
Gyermekektől és háziállatoktól elzártan tartandó!



b i o t e c h n o l ó g i a

EK oldat műtrágya

VOLIGOP®VOLIGOP®
SzuperSzuper
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Megjelenés: zöldeskék, enyhén szúrós szagú oldat – nátrium- és 
klórmentes – prémium műtrágya.

A termék jelentősége – Javasolt felhasználás
Felhasználható valamennyi kultúrában a növények (esszenci-
ális) mikroelem - bór, cink, mangán, réz - hiányának pótlására/
igényeinek kielégítésére/ellátottságának javítására szaktanács 
szerint, ennek hiányában általában 0,5-1,3 % töménységben.  
A készítmény ként is tartalmaz.
Szántóföldön a készítményt a tenyészidőszak alatt 2-4 alkalom-
mal célszerű kijuttatni, a megengedett maximális adag betartá-
sával.

Tápanyagtartalom m/m % m/v % g/l

Bór (B, borát) 0,59 0,61 6,1

Cink (Zn, szulfát) 1,66 1,70 17,0

Mangán (Mn, szulfát) 1,07 1,10 11,0

Réz (Cu, szulfát) 1,18 1,21 12,1

pH 4,0 - 5,0

Sűrűség (g/cm3) 1,118 ± 0,005

SzuperSzuper
VOLIGOP®VOLIGOP®



32

Javasolt felhasználás:
A virágkertészetekben javasolt legmagasabb töménység 0,75%; 
kiskertekben 7,5 ml tömény termék/1 liter víz vagy 75 ml /öt evő-
kanálnyi/ tömény termék/10 liter víz. A kezeléseket 10-14 napon-
ta célszerű megismételni.
Gyümölcsösben is nagyon jól használható a harmonikus 
beltartalom kialakításának érdekében szinte minden fenológiai 
fázisban 3-4 l/ha dózisban.
Zöldségfélékben a kezeléseket a kiültetés után 2-3 héttel,  
0,5%-os, kiskertekben 5 ml (egy teáskanálnyi) tömény termék/1 
liter víz vagy 50 ml tömény termék/10 liter víz permetlé haszná-
latával kell kezdeni. Ezt követően a kezelés 10-14 naponként is-
mételhető, legfeljebb 1%, kiskertekben 10 ml (két teáskanálnyi) 
tömény termék/1 liter víz vagy 100 ml tömény termék/10 liter víz 
töménységű oldattal. A kezelések száma – a virágkertészetek-
hez hasonlóan – a tenyészidőszak hosszának függvényében vál-
tozhat.
Házi kertben javasolt felhasználás: általában 1 liter szer/100 liter 
víz/1000 nm területre kijuttatva; virágoskertekben legfeljebb  
75 ml - öt evőkanálnyi – tömény szer/10 liter víz/100 nm. 

Egyéb tájékoztatás:
Előkészítés és alkalmazás közben megfelelő védőkesztyű,  
védőruházat, arcvédő használata ajánlott. Szemvédő használa-
ta kötelező! A változó körülmények miatt bármilyen kombiná-
ció elkészítését megelőzően minden esetben javasolt előzetes 
keverési próba elvégzése. A legjobb hatékonyság érdekében a 
kezeléseket borongós, kora reggeli vagy késő délutáni időszak-
ban javasolt elvégezni. Kerülendő a kezelés 25°C fok feletti, nap-
sütötte időszakban.
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A készítmény eltarthatósága:
Eredeti, zárt csomagolásban, szigorúan fagymentes, száraz, hű-
vös, fedett helyen 2 év.
Kiszerelés: 5-20 literes kanna és 1000 literes IBC.
A kiürült és tisztított csomagolóeszközök újra felhasználása 
tilos! 

A gyártási idő (év/hónap/nap) és a gyártási szám, valamint a net-
tó tartalom a csomagoláson van megjelölve.
Gyermekektől és háziállatoktól elzártan tartandó!



b i o t e c h n o l ó g i a

EK oldat műtrágya 

Vas
VOLIGOP®VOLIGOP®
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Megjelenés: sötétbarna, édeskés szagú oldat – nátrium- és klórmentes – pré-
mium műtrágya.

A termék jelentősége – Javasolt felhasználás
A vas számos enzim alkotója és fontos szerepet tölt be a klorofill szintézisé-
ben. Vas hiányában mérséklődik a zöld színtestek, a klorofil képződése, csök-
ken a növény fotoszintetizáló képessége.

Általában jelen van a talajban, de gyengén felvehető formában. Hiánya gyak-
ran csak a felvétel nehézségei miatt alakul ki. A talajban levő nagyobb kal-
cium-karbonát-tartalom következtében kialakuló magasabb pH-érték miatt 
a vas felvétele gátolt, illetőleg a növényben levő vas nem tud részt venni a 
klorofill bioszintézisében.
A vas hiánya úgynevezett vasklorózis-t, a növények tipikus csúcssárgulását 
okozhatja, a sárgulás a legfiatalabb leveleken kezdődik; érközeik sárgulnak, 
míg az erek zöldek maradnak; majd a levelek szélein barna, szabálytalan nek-
rózisos foltok keletkeznek. A vashiányt mutató levelek rendszerint nem hull-
nak le a tenyészidő alatt.

Tápanyagtartalom m/m % m/v % g/l

Vas (Fe, szulfát) 3,0 3,7 57

pH 4,0 - 4,3

Sűrűség (g/cm3) 1,24 ± 0,005

VOLIGOP®VOLIGOP®
Vas
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Egyszikűeknél jellegzetes hosszanti levélcsíkozottság jelentkezik. Súlyos hi-
ány esetén a levelek szinte teljesen kifehérednek és a levelek erezete sem 
különül el a levéllemez többi részének színétől.
Jelentős hiány főleg a magas pH-jú talajokon alakulhat ki. Nagy adagú foszfor-
trágyázás is kiválthatja a vashiány tüneteit, ami a meszes és magas agyagtar-
talmú talajokon még fokozódhat. A nitrogén, a cink és a kalcium túladagolása 
is gátolja a vas felvételét a talajból.
Súlyos vashiány esetén a gyümölcsfa növekedése visszamarad, a gyümölcsök 
kisméretűek és túlzottan színezettek lesznek. A mikroelemek közül a vasat 
igénylik a legnagyobb mennyiségben a gyümölcstermő növények. 
A vashiányra legérzékenyebb gyümölcsfajok az alma, körte, a birs, a cseresz-
nye, az őszibarack, a szilva, a szamóca, a málna, minden leveles dísznövény. 
A vashiány következtében a gyümölcsfák növekedése leáll, a gyümölcs apró, 
kemény, szárazhúsú lesz (citrusféléknél is), az őszibaracknál romlik a gyü-
mölcs télállósága. A vas hiányának következtében szőlőben csökkent hajtás-
növekedés, levél- és hajtáselhalás, bogyólerúgás alakulhat ki, mely jelentős 
termésveszteséghez vezethet.

Javasolt alkalmazás: 
Szaktanács szerint, vagy levéltrágyázáskor 1,0-5 l/ha dózissal a tünetek megje-
lenésekor kijuttatva. Célszerű 10-12 naponkénti gyakorisággal 2-3 alkalommal 
permetezni a tünetek megszűnéséig! Általánosan javasolt alkalmazás levéltrá-
gyázáskor 0,5-1,5%; kiskertekben 5-15 ml (egy teás vagy egy evőkanálnyi) tö-
mény termék/1 liter víz vagy 50-150 ml tömény termék/10 liter víz. 
Kiskertekben tápoldatos öntözéskor 1-3 ml/m² - maximum 10%-os tömény-
ségű - kész permetlevet javasolt kijuttatni /3-4 dl tömény termék 30 liter 
összpermetlében/. Ültetvényekben (szőlő, gyümölcsös, díszfák, díszcserjék, 
örökzöldek, csemetekert, faiskola) amennyiben csak egy-egy fa vagy tőke 
mutatja a vasklorózis tüneteit, akkor beöntözéssel „egyedileg” is kezelhető. 
Ültetvényekben (szőlő, gyümölcsös, stb.) amennyiben csak egy-egy fa, tőke 
mutatja vasklorózis tüneteit akkor beöntözéssel „egyedileg” is gyógyíthatóak. 
• Almástermésűeknél, csonthéjasokban: a virágzás előtt, megismételve 

2-3 alkalommal terméskötődéstől zölddió nagyságú gyümölcsig 14 na-
ponta. A perzselésre hajlamos fajtáknál csak 1 l/ha dózisban.

• Csemetekertekben, faiskolákban: a hiánytünetek megjelenésekor azon-
nal, szükség szerinti megismétléssel.

• Csonthéjasok (cseresznye, meggy, szilva, barack): első kezelés a gyü-
mölcsképződés idején, megismételve 2-3 alkalommal 14 naponta. A per-
zselésre hajlamos fajtáknál nem javasolt.
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• Hagyma, fokhagyma: a legnagyobb mennyiségben igényelt mikroelem; 
rendszeresen  két-három hetente.

• Kalászosokban: 3-5 l/ha más növényvédelmi kezeléssel együtt.
• Kukoricában: vegetációban bármikor; a meszes talajokon a vas felvétele 

nem elégséges. A legnagyobb mennyiségben igényelt mikroelem a vas és 
a mangán.

• Kültéri dísznövények, díszfák, díszcserjék, fák, bokrok, fenyőfélék: az 
intenzív hajtás növekedés időszakában vashiányos klorózis kialakulása 
ellen (Kivi esetében vegetatív és generatív fejlődése során 4-5 alakalom-
mal).

• Örökzöldek: intenzív növekedése idején többszöri kezelés javasolt  
10-14 naponta.

• Paprika, paradicsom, uborka és más zöldségek: a termésképzés idején 14 
naponta a klorózis megelőzésére, a termésminőség javítására.

• Szőlőben: az első kezelés 5-6 leveles állapotban (hangsúlyosan a hajtás 
növekedés időszakában), megismételve virágzás előtt, virágzás után és 
fürtzáródás előtt  a vashiány megelőzésére ill. megszüntetésére, a ter-
mésmennyiség növelésére és cukorfok javítására.

• Virágos dísznövények: klorózisa megelőzésére a vegetatív növekedés 
alatt többszöri ismétlésben. 

Egyéb tájékoztatás:
Alkalmazás közben megfelelő védőkesztyű, védőruházat, arc és szemvédő 
használata ajánlott. A változó körülmények miatt bármilyen kombináció elké-
szítését megelőzően minden esetben javasolt előzetes keverési próba elvég-
zése! A legjobb hatékonyság érdekében a kezeléseket borongós, kora reggeli 
vagy késő délutáni időszakban javasolt elvégezni!  Kerülendő a kezelés 25°C 
fok feletti, napsütötte időszakban.

A készítmény eltarthatósága:
Eredeti, zárt csomagolásban, szigorúan fagymentes, száraz, hűvös, fedett 
helyen 2 év.
Kiszerelés: 5-20 literes kanna és 1000 literes IBC.
A kiürült és tisztított csomagolóeszközök újra felhasználása tilos! 

A gyártási idő (év/hónap/nap) és a gyártási szám, valamint a nettó tartalom a 
csomagoláson van megjelölve.
Gyermekektől és háziállatoktól elzártan tartandó!



b i o t e c h n o l ó g i a

NÖVÉNYI SAMPON 

Extra
BIOSOL®BIOSOL®
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Növényi sampon Növényápoló szer
szobai és kerti dísznövények kezelésére és felületek tisztítására

Hatóanyag tartalom:  káliszappan  1 % (m/m) 

A készítmény felhasználására vonatkozó előírások
A készítmény felhasználására kész, további hígítást nem igényel!
A készítmény a szobai, kerti, terasz és balkon növények lemosására, tisztításá-
ra,  a fizikai szennyeződések (pl. por, korom, korompenész, pókháló, mézhar-
mat, stb.) eltávolítására, a dísznövényeken található kártevő maradványok 
lemosására, a sérülések lezárására valamint a kártevők (pl. levéltetvek, pajzs-
tetvek, atkák, lisztecske) egyedszámának gyérítésére eredményesen használ-
ható.

Jó hatékonysággal gyengíti, oldja a dísznövények gyakori kártevőinek (gyapjas, 
viaszos, teknős, kagylós pajzstetvek, vértetű, levéltetvek) védekező eszközeit 
is. Ezek soktápnövényű, a növény- és szaporító házakban termesztett dísznövé-
nyek leggyakoribb kártevői közé tartoznak, amelyek gyakoriak a gyűjteményes 
növényházakban, lakásokban tartott cserepes dísznövényeken is (Agleonema, 
Codieum, Coleus, Cyperus, Citrus, Diffenbachia, Fatsia, Oleander… fajokon). 
Erős fertőzés esetén hatékonyság növelésének érdekében javasolt a növény 
előzetes kezelése Biosol® Extra növényi samponnal, ezt követően másnap per-
metezése Vektafid® A/E rovarölő szerrel. A kezelések heti gyakorisággal megis-
mételhetők a teljes kártevőmentes állapot eléréséig. Azt követően javasolt 12-14 
naponta elvégezni egy-egy fenntartási kezelést.

BIOSOL®BIOSOL®
Felhasználásra kész folyadék (AL)

Extra
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Felváltva történő kezelés esetén betartandók a Vektafid® A/E rovarölő szerre 
vonatkozó ajánlások.

A kijuttatott permetlé mennyiségét a lombfelület nagyságától függően kell 
megválasztani. A kezelés során ügyelni kell a teljes fedettségre, a levelek 
mindkét oldalának egyenletes és alapos fedettségére, de nem áztató jellegű 
lemosására.
A kezelések száma a tisztítandó növényfelület szennyezettségétől függ, nincs  
maximálva; a kezelések közötti minimális időtartam és az utolsó kezelés 
fenostádiuma nincs korlátozva.
Páfrány-félék kezelésére nem ajánlott. A kijuttatás előtt fitotoxicitási pró-
ba végzése javasolt. Az erőteljesen megnyúlt, vagy teljesen friss hajtásokon  
végezzünk permetezési próbát, ne kezeljük egyszerre a teljes növényt, ezek a 
növényi részek kifejezetten érzékenyek.

A Biosol® Extra növényi samponnal nagyszerűen tisztíthatók a húsos levélze-
tű szobanövények, melyeken könnyebben megtelepszik a por.
A porréteg meggátolja a fényenergia felszívódását a leveleken keresztül, és  
a növény legyengül, csökken a fotoszintézise, pedig ez táplálja a növényt.  
A tisztán tartott növények egészségesebbek, és ellenállóbbak a betegségek, 
valamint a kártevőkkel szemben. Minden szépen megtisztított szobanövény 
javítja a belélegzett levegő minőségét. Egyesek bizonyítottan hasznosak, 
ezért ápolásuk javíthatja az általános közérzetet is (például a flamingóvirág 
semlegesítheti a konyhában összegyűlt ammóniát, a filodendron, a fikusz, az 
aloé számos káros anyagot képes elnyelni - megszűrni a levegőből, a páfrány 
jó párologtató, a vitorlavirág hasznos cigarettafüstös helységben). Tisztántar-
tásuk szükségszerű.
Sokszor ajánlott legegyszerűbb módszer a szobanövények megtisztítására  
a növények közvetlen lezuhanyoztatása. Figyelem! Számos növény nem sze-
reti a közvetlen csapvizet semmilyen formában.  
A tisztításhoz nem javasolt használni nem erre a célra ajánlott készítményeket 
(mosószereket – mosogatószereket), mert azok károsíthatják a növényeket!
A bolyhos levelű virágok esetében (pld. az afrikai ibolya) amelyek nem szere-
tik, ha leveleik benedvesednek, sem a permetezés, sem pedig a törlés, nem 
ajánlott.
Időközönként szükséges a virágcserepek külső, átültetéskor belső megtisztí-
tása, kezelése. 
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A permetlevet célszerű a kora reggeli órákban, vagy naplemente előtt kiper-
metezni, növénytől függően cseppenésig.  Ha a permetezést kővetően 1 órán 
belül csapadékot kap a kezelt növényállomány, akkor a permetezést meg le-
het ismételni.
A csomagolóeszköz újrafelhasználása tilos.

A növényvédő szereket biztonságosan kell használni. Felhasználás előtt olvassa 
el a használati utasítást és győződjön meg arról, hogy megértette.
Az ember és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében tartsa be a 
használati utasítást.
Gyerekek elől el kell zárni! 
III. kategóriás készítmény, vásárlásához és felhasználásához külön engedély  
nem szükséges.

Kiszerelés: 0,5 literes szórófejes flakon.

Eltarthatóság: eredeti zárt csomagolásban, száraz, hűvös, biztosan fagymentes  
helyen 3 év.



b i o t e c h n o l ó g i a

NÖVÉNYÁPOLÓ SZER 

Káliszappan
BIOSOL®BIOSOL®



43

Hatóanyag tartalom:  káliszappan  30 % (m/m) 

A készítmény felhasználására vonatkozó előírások
A lágy káliszappan tiszta növényolajból elszappanosítással előállított, vízben gyengén 
oldódó, könnyen lebomló, ápoló hatású növényvédő szer. 
A készítmény 1-2,5%-os töménységben önállóan alkalmazva az élő károsítok (pajzstet-
vek, vértetvek, levéltetvek, levélbolhák, lisztecske, atkák, tripszek, poloskák, szövőlep-
ke hernyók) fizikai távoltartására és eltávolítására eredményesen használható. 
Hatékony főleg a lágytestű kártevőkre azok különböző fejlődési stádiumában: lár-
va, nímfa, imágo; kevésbé báb állapotban. Feloldja a nőstény pajzstetvek: kaktusz-, 
citrom-, kávé-, barna-, fodros-, gyapjas-, viaszos-, teknős, kagylós pajzstetű háti miri-
gyeiből kiválasztott kemény vagy gyapjas viaszpajzsot. Feloldja a gubacstetvek közé 
tartozó almatermésűeken élő vértetű testét fedő fehér, vattaszerű, viaszos váladé-
kot. Ilyenkor a peték is elpusztulnak. Ezáltal a kártevők védtelenné válnak a rovarölő 
szerekkel szemben. Hasonló jó eredménnyel használható a kabócák és a körte levél-
bolhák ellen.
Jó hatékonysággal használható felváltva Vektafid® A rovarölő szerrel.

A készítmény gomba- és rovarölő szerek  tapadásfokozására  0,5-1,0%-os koncentrá-
cióban  használható.  A kezelések maximális számát, a kezelések közötti minimális 
időtartamot, a szükséges vízmennyiséget (l/ha) és az utolsó kezelés fenostádiumát a 
felhasznált növényvédő szer okiratában foglalt előírások szabályozzák.

Növényápoló szer

BIOSOL®BIOSOL®
Emulzióképző koncentrátum (EC)

Káliszappan
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Kiváló hatékonysággal lehet alkalmazni gyümölcsösök lemosó permetezéséhez 
pajzstetvek, körtelevélbolha ellen. 
Gyümölcsfélék esetében (csonthéjas, héjas, almatermésűek, bogyósok)  
hatékony  ökológiai készítmény nem áll rendelkezésre. A tenyészidőszakban kiperme-
tezett nagytisztaságú káliszappan eredményesen visszaszoríthat számos kártevőt. 
Jól kombinálható tiametoxam hatóanyagú rovarölő szerrel.
A kezelések maximális száma, a kezelések közötti minimális időtartam és az utolsó 
kezelés fenostádiuma nincs korlátozva, a szükséges víz mennyisége (l/ha) kultúrától 
függ.
Alkalmazása javasolt szántóföldi kultúrák, zöldségfélék, gyümölcsfélék, dísznövé-
nyek atkák, tetvek, tripszek, lisztecske és más lágytestű kártevői ellen.

Nem keverhető tau-fluvalinát hatóanyag tartalmú rovarölő szerekkel, illetve naprafor-
góban imazamox hatóanyag tartalmú gyomirtókkal, és hüvelyes növényekben hasz-
nált bentozan hatóanyag tartalmú gyomirtó szerekkel.

Kivédhető a permetlé habzása ha a Biosol® sorrendben utolsóként kerül bele felülről 
a tartályba.

Házi kerti felhasználás esetén: növényvédő szerrel együtt használva a készítmény 
kijuttatása 0,5-1%-os (0,05-0,1 l készítmény/10 l víz) koncentrációban javasolt. Önma-
gában használva házi kerti felhasználás esetén a készítmény kijuttatása 1,0-2,5%-os 
(0,1-0,25 l készítmény /10 l víz) koncentrációban javasolt. Töményebb, 2%-os permetlé 
elkészítéséhez 4 teáskanálnyi szer 1 liter vízbe keverendő.
Alkalmazása során a (főleg viaszréteggel borított) növények felületén a permetcsep-
pek jobban szétterülnek. A kijuttatás előtt fitotoxicitási próba végzése javasolt.
Alkalmazás előtt célszerű előzetes keverhetőségi próbát végezni, különös tekintettel 
a vízkeménységére és alacsony hőfokára. Figyelembe kell venni, hogy számos készít-
mény önmagában is tartalmaz tapadásfokozó komponenst, ezért ismételt adagolása 
felesleges.
Gyártói ajánlás:
Az elkészült permetlevet célszerű a kora reggeli órákban, vagy naplemente előtt ki-
permetezni. Ha más készítményekkel együtt – mint tapadásfokozó adalékot – hasz-
náljuk, mindig a szigorúbb előírások a mérvadóak. 
A termékismertetőben közreadott adatok és eljárások kizárólag tanácsadás célját 
szolgálják. A készítmény hatékonyságát számos olyan tényező befolyásolhatja, ami a 
gyártó hatáskörén kívül esik (időjárás, raktározás, és felhasználás körülményei), ezért 
az ebből eredő károkért nem tudunk felelősséget vállalni.
Kerülni kell a tömény szer elfolyását, elcsepegését, esetleges lenyelését.  
Munka végeztével alapos kézmosás szükséges. Tilos a szert, vagy annak fel nem hasz-
nált maradékát, csomagolóanyagát folyókba vagy állóvizekbe juttatni. 
A felbontott göngyöleg tartalmát maradéktalanul fel kell használni! Felbontott gön-
gyölegben a termék nem tárolható. A kész tankeverék 24 órán belül felhasználandó.
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Több kombinációs permetlé tartályba való bekeverést megelőzően  
keverési próba elvégzése határozottan javasolt. Kivédhető a permetlé habzódása ha 
sorrendben utolsóként kerül bele a tartályba. Fitotoxikusság elkerülésének érdeké-
ben kéntartalmú készítmény alkalmazását követően 5 napig nem javasolt káliszappan 
használata.

Felhasználás előtt olvassa el a használati utasítást és győződjön meg arról, hogy megér-
tette.

Alkalmazása nem javasolt az alábbi növényeknél: cukorborsó, kerti sarkantyúka 
(Tropaeolum spp.), harasztok, egyes érzékeny olasz szőlőfajták esetében, örökzöl-
deknél az új levélzet fejlődésének kezdetén. Asztali szőlő esetében használata nem 
javasolt 6-7 mm-es bogyóméret után. Száraz, meleg időjárásban, növényi stressz ese-
tén használata nem javasolt.
Virágzás alatt csak kiemelt odafigyeléssel használható. Virágzó dísznövények eseté-
ben körültekintéssel  alkalmazandó, indokolt előzetes fitotoxikussági vizsgálat elvég-
zése egy-egy növényen.
A változó körülmények miatt bármilyen kombináció elkészítését megelőzően minden 
esetben javasolt előzetes keverési próba elvégzése.
Az ember és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében tartsa be a használati 
utasítást.

Gyerekek elől el kell zárni! 

Légi kijuttatás: Önmagában nem engedélyezett, növényvédő szerrel együtt kijuttatva 
a felhasznált készítmény engedélyokiratával összhangban. 
III. kategóriás készítmény, vásárlásához és felhasználásához külön engedély nem 
szükséges.

Kiszerelés: 0,5 és 1 literes flakon, 5-20 literes kanna és 1000 literes IBC.
Eltarthatóság: eredeti zárt csomagolásban, száraz, hűvös, biztosan fagymentes rak-
tárban 3 év.

NEMZETKÖZI TAPASZTALATOK 
Külföldön a hatóanyag engedélyezett lisztharmat ellen is (pld. bogyósok, zöldségfé-
lék, fűszernövények, és más növények).
Alkalmazása külföldön javasolt számos más növény esetében is mint például: banán, 
ananász, olajfa, kávécserje, komló, dohány, gyapot, citrusfélék, diófélék, örökzöldek, 
különböző trópusi dísznövények.
Üvegházban közvetlenül a biológiai ágensek (ragadozó atkák...) kibocsátását meg-
előzően is alkalmazzák.



b i o t e c h n o l ó g i a

VADKÁRCSÖKKENTŐ 
KÉSZÍTMÉNY 

Vadriasztó
BIOSOL®BIOSOL®
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Hatóanyag tartalom:  káliszappan  30 % (m/m) 

A készítmény felhasználására vonatkozó előírások
Folyékony vadriasztó és vadkárcsökkentő permetező szer. Alkalmaz-
ható szántóföldi és zöldség kultúrákban, ültetvényekben kis- és nagy-
vadak által okozta rágás elleni védelemre. A készítmény a vegetációs 
időszakban a zöld részek rágás elleni védelmére, vadkár megelőzésé-
re használható. 

Preventív jelleggel célszerű kijuttatni állománypermetezéssel, 1,0 – 
1,5%-os oldatban, kultúrától függően cseppenésig. A kezelések maxi-
mális száma, a kezelések közötti legkisebb időtartam, az utolsó ke-
zelés fenostádiuma nincs korlátozva. Kontakt- íz hatású készítmény, 
rendkívül keserű íze hat riasztóan a növényevő állatokra. Hatékonyan 
használható a vadkárok megelőzésére, ugyanakkor környezetbarát 
vadriasztó szer, nem veszélyezteti a vadak egészségét.
Települések szélén is (virágos- , zöldség- és csemetekertekben, ültet-
vényekben, nyitott fólia sátrakban - üvegházakban)  használható az 
esetlegesen betelepülő állatok okozta rágási károk megelőzésére.
A szer használatát 2-3 héttel a szüret, a betakarítás előtt abba kell 
hagyni.

Szántóföldi kultúrákban (különösen napraforgó, kukorica, repce, 

VadriasztóVadriasztó
Vadkárcsökkentő készítmény

kis- és nagyvadak okozta rágás elleni védelemre

BIOSOL®BIOSOL®
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szója, borsó, cukorrépa, kabakosok) az őszi, tavaszi és nyári vadrágás 
megelőzése céljából. 
A készítmény kijuttatását javasolt a legkorábbi lombleveles állapot-
ban elkezdeni! 

A kezelés 1-2 alkalommal szükség szerint 5-7 naponta megismételhe-
tő. A készítménnyel minimum 20 m szélességben végzett szegélyke-
zelés nagy táblák esetében gazdaságosnak látszó megoldás a nagyva-
dak rágási kárának csökkentésére, ha még a vadak nem települtek be 
a táblába. 
Ez esetben az alkalmazott dózist területegységre felfelé kerekítve kell 
visszaszámolni. Gyártó a teljes terület kezelését javasolja.

Fiatal telepítésű ültetvényekben a termék a legmagasabb dózisban 
alkalmazható. Ha újra kártétel észlelhető és a fejlődési stádium meg-
engedi, a kezelés megismételhető.

Házi kerti felhasználás esetén a készítmény kijuttatása 1,0 – 1,5%-os 
(0,1-0,15 l készítmény/10 l víz) töménységben javasolt, kultúrától füg-
gően cseppenésig!
A termék jó hatékonysággal használható hagymás növények, oltvány, 
dugvány, növényi szaporító anyagok elültetés előtti beáztatásával.  
A permetlében történő 5 perces áztatást követő szárítás után, a sza-
porító anyag elültethető. 
Kisméretű táblán a teljes felület kezelése szükséges, nagy táblán esetleg  
elegendő lehet a tábla szélének egy permetezőkeret szélességű ke-
zelése.

Gyártói ajánlás és figyelmeztetés:
Kiemeljük a preventív jellegű, legkorábbi időpontban és minél na-
gyobb terület permetezésének jelentőségét. Szükség esetén a keze-
lés többször megismételhető. Ha a permetezést kővetően 1 órán belül 
csapadék éri a kezelt növényállományt, akkor a permetezést rövid ha-
táridőn belül meg kell ismételni.
Nem javasolt kombinálása vagy felváltva történő alkalmazása más 
vadriasztóval!
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A termékismertetőben közreadott adatok és eljárások kizárólag ta-
nácsadás célját szolgálják. A készítmény hatékonyságát számos olyan 
tényező befolyásolhatja, ami a gyártó hatáskörén kívül esik (időjárás, 
raktározás, és felhasználás körülményei), ezért az ebből eredő káro-
kért nem tudunk felelősséget vállalni.
Kerülni kell a tömény szer elfolyását, elcsepegését, esetleges lenyelé-
sét. Munka végeztével alapos kézmosás szükséges. Tilos a szert, vagy 
annak fel nem használt maradékát, csomagolóanyagát folyókba vagy 
állóvizekbe juttatni. 

A felbontott göngyöleg tartalmát maradéktalanul fel kell használni! 
Felbontott göngyölegben a termék nem tárolható. Több kombinációs 
permetlé tartályba való bekeverést megelőzően keverési próba elvég-
zése határozottan javasolt. 
A változó körülmények miatt bármilyen kombináció elkészítését meg-
előzően minden esetben javasolt előzetes keverési próba elvégzése.
Nem keverhető tau-fluvalinát hatóanyag tartalmú rovarölő szerekkel, 
illetve napraforgóban imazamox hatóanyag tartalmú gyomirtókkal, 
és hüvelyes növényekben használt bentozan hatóanyag tartalmú 
gyomirtó szerekkel.
Kivédhető a permetlé habzása ha a Biosol® sorrendben utolsóként 
kerül bele felülről a tartályba.

Felhasználás előtt olvassa el a használati utasítást és győződjön meg arról, 
hogy megértette.
Az ember és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében tart-
sa be a használati utasítást.
Gyerekek elől el kell zárni! 
Légi kijuttatás: nem engedélyezett.
 
III. kategóriás készítmény, vásárlásához és felhasználásához külön en-
gedély nem szükséges.

Kiszerelés: 0,5 és 1 literes flakon, 5-20 literes kanna és 1000 literes IBC.
Eltarthatóság: eredeti zárt csomagolásban, száraz, hűvös, biztosan 
fagymentes raktárban 3 év.



NEVIKÉN®NEVIKÉN®
b i o t e c h n o l ó g i a

OLAJOS LEMOSÓ 
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Hatóanyag tartalom:  paraffinolaj  58 % (m/m) 
   poliszulfidkén  7 % (m/m) 
 
A hatóanyagok szerepe 
A gyártáshoz használt nagytisztaságú paraffinolaj és a poliszulfidkén az Európai Unió-
ban notifikált, engedélyezett hatóanyagok.
Kiváló rovarölő és gombaölő hatással rendelkező gyári kombináció.
Növényvédő olajokat régóta alkalmazzák rovarölő hatásuk miatt. Hatásmechaniz-
musuk fizikai: a lágytestű ízeltlábúak - pajzstetvek, levéltetvek, atkák - testfelületét 
bevonva eltömítik azok légzőnyílásait, a tracheákat. Ezek legkisebb mennyiségben 
tartalmaznak a növényekre káros telítetlen és ciklikus szénhidrogéneket. Általában 
használatuk a nyugalmi időszakra korlátozódik. Nagy előnyük, hogy melegvérűekre 
kevéssé mérgezők. 
A poliszulfidkén erősen lúgos kémhatása közvetlenül is hat a gombák szaporító  
képleteire. A növény felületén felszabaduló kénhidrogén bejut a gombák 
konídiumaiba, illetve a rejtőzködő kártevőket is elpusztítja. Lassan oldódó mésztar-
talma segít a metszési sebek lezárásában is, mert kalcium poliszulfid hatóanyaga a 
levegővel érintkezve szilárd, térhálós szerkezetű bevonatot képez a sebfelületen, ez-
által segíti a sebgyógyulást, és blokkolja a kórokozók támadását. Természetes úton 
lebomlik. 
A készítményhez használt emulgeátor egy nem ionos felületaktív anyag (Berol®  
EZ-1/ ethoxyl alkohol C10-C16), ami növeli a víz nedvesítő képességét és segíti a per-
metlé egyenletes szétterülését – eloszlását. A Nevikén® víztaszító borítást is képez és 
ezáltal a kezelt növényi felület (termő rügy) egységes védettségét kap az esetleges 
fagy ellen. 

NEVIKÉN®NEVIKÉN®
Olajos lemosó permetezőszer
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A kéntartalmú gombaölőszerek preventív hatású készítmények. A spórába valószí-
nűleg a magas kéngáz gőznyomás révén hatolnak be. Ennek mértéke függ a hőmér-
séklettől, a dózistól. Spórába való behatolást a membránok lipidtartalma segíti elő. 
Ezzel magyarázható az, hogy a kénre elsősorban a nagy zsírtartalmú gombák érzé-
kenyek (lisztharmat), a vizet kedvelők (peronoszpóra, botritisz) ellen a kén nem hat.  
A megfelelő hatáshoz szükséges gőztenziót a kén 15–19°C-nál éri el; 30°C foknál párol-
gása már olyan erős, hogy fitotoxikussá válhat.

A készítmény felhasználására vonatkozó előírások
Paraffinolaj és kén tartalmú készítmény használható csonthéjas- és almatermésű gyü-
mölcsfák, valamint szőlő lemosására. Így lehetséges a leghatékonyabban védekezni 
az atkák, pajzstetvek, levéltetvek, körtelevél bolhák, és lisztharmat ellen.  A szőlő- és 
a gyümölcsültetvényekben régóta ismert, fontos védekezés az őszi lemosó perme-
tezés, ennek ellenére kevesen végzik el a lombhullás végén ezt a kezelést. Emiatt a 
szőlőben sok a tőkepusztulás, a gyümölcsösökben is egyre jobban terjednek a guta-
ütésszerű pusztulások, és egyéb súlyos betegségek. A szőlőlisztharmat az állandósult 
száraz és meleg időjárás mellett a szőlő legnehezebben leküzdhető betegségévé vált.  
A védekezésben a fő hangsúlyt a megelőzésre kell helyezni. A micéliumos  
– ivartalan – szaporodás nyári képlete mellett megnövekedett a jelentősége a 
kleisztotéciumos – ivaros – szaporodás téli áttelelő képletének, amely ellen kéntartal-
mú olajos lemosó permetezés nagyon hatékony. 
Az ősszel – lombhullás közben – végzett lemosó permetezés előnye, hogy egy  
„kemény” tél esetén is nagymértékben véd a fagyok ellen!

 A tavaszi lemosó permetezést a téli fagyok elmúltával, közvetlenül a rügyfakadás 
előtt ajánlatos elvégezni, mert a károsítók is ilyenkor kezdik meg élettevékenysé-
güket és a meglazult rügypikkelyek alá könnyebben behatol a paraffin olajos készít-
mény. Finom bevonó réteget képez a felületeken, így a kártevőket elzárja a levegőtől. 
A szakszerűen elvégzett lemosó permetezés előnye, hogy a tenyészidőszak folyamán 
idő és pénz takarítható meg, csökkenthető a tenyészidő során kijuttatandó növény-
védő szerek mennyisége, és így csökkenthető az elfogyasztásra kerülő gyümölcsben 
felhalmozódó szermaradvány mennyisége is.
A lemosó permetezés, azáltal, hogy a kórokozókat inaktív állapotban pusztítja el, egy 
megelőző védekezést jelent, így a várható károk legkisebbre csökkentésének is ez az 

KULTÚRA KÁROSÍTÓ
KIJUTTATÁSHOZ SZÜKSÉGES 

LÉMENNYISÉG

Gyümölcs  
Szőlő 
Őszi és / vagy tavaszi 
lemosó permetezés

Lisztharmat, valamint rovarkár-
tevők gyérítésére (pajzstetű, 
levéltetűtojások, körtelevél 

bolha, atkakártevők)

kultúrától függően, de cseppenésig

SZER TÖMÉNYSÉGE
2-3%
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alapja. Az őszi lemosó permetezést nem szabad elhagyni, mert nagyon sok kóroko-
zó és kártevő áttelelő formája pusztítható el. Javasoljuk az engedélyezett legmaga-
sabb adag használatát, a lombhullás időszakának végén. A lemosó permetezést bő 
lémennyiséggel, áztatásos jelleggel úgy kell végezni, hogy a növények teljes felülete 
összefüggően nedves legyen. A lemosást olyan nagy lémennyiséggel áztatás szerű-
en kell elvégezni, hogy a törzseken és ágakon az egyenletes fedés biztosítva legyen, 
hogy eljusson a fás szárak repedéseibe, a levélzugokba, az előtörni készülő rügyek 
közé. A biológia kertművelést folytatóknak különösen javasolt, hogy éljenek az őszi 
lemosó permetezés előnyeivel,  ezzel már a következő év termését védjük.
Útmutató házikerti felhasználáshoz
• 1% = 10 liter vízhez 1 dl készítmény
• 0,5% = 10 liter vízhez 0,5 dl készítmény
• 2% = 10 liter vízhez 2 dl készítmény

Nemrégiben még a télvégi, még a rügyfakadást megelőző időszakban történő lemosó 
permetezést tartotta a szakirodalom célszerűnek, viszont ahogy az ősz egyre jobban 
kihúzódik, és lassan már novemberig elnyúlik időszerűbb inkább az őszi lemosó perme-
tezés. Az őszi lemosó permetezés legtökéletesebb ideje a lombhullás közben, tehát  
a vegetációs időszak befejeződésekor van. Ennek az az oka, hogy a lehulló lombokkal 
az áttelelő szaporító képletek is megsemmisíthetők: leveleken lévő spórák és áttelelő 
tojások. A fertőzött lomb könnyebben kezelhető ilyenkor, mint a friss lomblevelek 
erős kihajtása idején, mivel a frissen kihajtó levelek hamar „táptalajai” lehetnek a kár-
tevőknek, kórokozóknak.
Gyakorlatilag az összes fás szárú nyugalmi állapotba kerülő lombhullató növényt  
lehet őszi lemosó permetezéssel védeni. Az örökzöldek kivételével gyakorlatilag bár-
mi megpermetezhető. Ilyenkor főleg a gyümölcsfák, bokrok és az évelő gyümölcster-
mő növényeink igénylik a permetezést. Emellett megpermetezhetőek a kertben lévő 
szőlőtőkék is! 

Mi ellen lehet hatásos az őszi lemosó permetezés?
Sok minden ellen, ami ilyenkor a növényen - az alatti földterületen – telel, mint pél-
dául:
• alma lisztharmat,  kajszi lisztharmat,
• alma, körte ventúriás varasodása,
• almatermésűek tűzelhalása,
• alma nektriás rákja,
• alma és körte facidiellás rákja, fomopszisos rákja,
• atkák,
• baktériumos eredetű ágelhalások,
• birs, körte diplokarponos betegsége,
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• cseresznye, meggy blumeriellás és fómás foltossága,
• dió gnomóniás betegsége, dió xantomonászos betegsége,
• kajszi apiognómiás levélfoltossága, kajszi sztigminás betegsége,
• kajszi és őszibarack pszeudomonászos (gutaütés) elhalása,
• körte, cseresznye, meggy, mikoszferellás levélfoltossága,
• körtelevélbolha,
• köszméte és ribiszke amerikai lisztharmat, mikoszferellás és drepanopezizás le-

vélfoltossága,
• levéltetvek,
• lisztharmat betegségek,
• mandula sztigminás, moníliás, ventúriás betegsége ellen,  
• málna elzinóés, didimellás, leptoszfériás, mikoszferellás (vesszőfoltosságok),
• mogyoró lisztharmat,
• őszibarack tafrinás levélfoltosodás,
• moníliás betegségek ellen, 
• pajzstetvek,
• rózsák levélbetegségei,
• szilvarozsda,
• szőlőlisztharmat,
• taphrinás betegségek,
• vértetűk.

A lemosó permetezést fagymentes időszakban kell elvégezni, hogy a permetező 
szernek legyen ideje megszáradni (ez 2-4 órát vehet igénybe). A szersodródás elkerü-
lése végett, száraz, szélcsendes időben permetezzünk, ezzel is növelve a permetező 
szer megtapadásának esélyét.
A lemosó permetezésnek a neve is mutatja, hogy a műveletet nagy lémennyiséggel, 
áztatás szerűen kell elvégezni. A kijuttatott permetlé mennyisége a fakorona átmé-
rőjétől függ. Egy 3 méter átmérőjű fa esetében 5-6 liter, ugyanekkora, de sűrűbb ág-
rendszerű fánál 8-9 liter permetlé kijuttatása szükséges. A bekevert permetlevet az 
elkészítés napján fel kell használni.

Gyártói ajánlás és figyelmeztetés:
Lúgos kémhatásra és poliszulfidra érzékeny növényvédő szerekkel nem keverhető. 
Ezért is, és a változó körülmények miatt minden esetben végezzen előzetes keverési 
próbát! Réztartalmú növényvédő szerekkel előzetes keverési próba elvégzése min-
den esetben szükséges. Nem javasolt keverni flow rézkészítménnyel. Vízben azonnal 
oldódó (WG, WP) szilárd rézkészítményekkel jól keverhető, de csak a helyes kezelési 
sorrend  betartásával: először a Nevikén® bekeverendő a permetlé tartályba, majd 
abba a permetlébe adagolható a külön bőséges vízben  elkészített réztörzsoldat.
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Olajoskéntartalmú termékeink nem keverhetőek sem magas nitrogén tartalmú mű-
trágyákkal, sem réztartalmú lombtrágyákkal; nedvesítőszer adalék hozzáadása sem 
javasolt.

A készítmény a réz és alumíniumtartalmú eszközöket károsíthatja. Bőrizgató, súlyos 
nyálkahártya károsító, illetve allergizáló hatása lehet. Felhasználás előtt olvassa el és 
azt követően tartsa be a termék használati útmutatójában leírtakat! 
A termékismertetőben közreadott adatok és eljárások kizárólag tanácsadás célját 
szolgálják. A készítmény hatékonyságát számos olyan tényező befolyásolhatja, ami a 
gyártó hatáskörén kívül esik (időjárás, raktározás, és felhasználás körülményei), ezért 
az ebből eredő károkért nem tudunk felelősséget vállalni.
Kerülni kell a tömény szer elfolyását, elcsepegését, esetleges lenyelését. Munka vé-
geztével alapos kézmosás szükséges. Tilos a szert, vagy annak fel nem használt mara-
dékát, csomagolóanyagát folyókba vagy állóvizekbe juttatni. 
Felbontás előtt felrázandó.
A felbontott göngyöleg tartalmát maradéktalanul fel kell használni! Felbontott gön-
gyölegben a termék nem tárolható. Több kombinációs partner permetlé tartályba 
való bekeverést megelőzően keverési próbát célszerű végezni. 

Felhasználás előtt olvassa el a használati utasítást és győződjön meg arról, hogy megér-
tette.
Az ember és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében tartsa be a használati 
utasítást.
Gyerekek elől el kell zárni! 

Kinyitás, kiöntés és felhasználás előtt alaposan felrázandó!
III. kategóriás készítmény, vásárlásához és felhasználásához külön engedély  
nem szükséges.
A csomagolóeszköz újrafelhasználása tilos. 
Légi kijuttatás: nem engedélyezett.

Kiszerelés: 0,5 és 1 literes flakon, 5-20 literes kanna és 1000 literes IBC.
Eltarthatóság: eredeti zárt csomagolásban, száraz, hűvös, biztosan fagymentes  
raktárban 2 év.



NEVIKÉN®NEVIKÉN®
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Hatóanyag tartalom:  paraffinolaj  58 % (m/m) 
   poliszulfidkén  7 % (m/m) 
 
A hatóanyagok szerepe 
A gyártáshoz használt nagytisztaságú paraffinolaj és a poliszulfidkén az 
Európai Unióban notifikált, engedélyezett hatóanyagok.
Kiváló rovarölő és gombaölő hatással rendelkező gyári kombináció.
Vegetációban is használható!

Növényvédő olajokat régóta alkalmazzák rovarölő hatásuk miatt. Hatás-
mechanizmusuk fizikai: a lágytestű ízeltlábúak - pajzstetvek, levéltetvek, 
atkák - testfelületét bevonva eltömítik azok légzőnyílásait, a tracheá-
kat. Ezek legkisebb mennyiségben tartalmaznak a növényekre káros 
telítetlen és ciklikus szénhidrogéneket. Általában használatuk nyugal-
mi időszakra korlátozódik. Nagy előnyük, hogy melegvérűekre kevéssé  
mérgezők. 
A poliszulfidkén erősen lúgos kémhatása közvetlenül is hat a gombák sza-
porító képleteire. A növény felületén felszabaduló kénhidrogén bejut a 
gombák konídiumaiba, illetve a rejtőzködő kártevőket is elpusztítja. Las-
san oldódó mésztartalma segít a metszési sebek lezárásában is, mert kal-
cium poliszulfid hatóanyaga a levegővel érintkezve szilárd, térhálós szer-
kezetű bevonatot képez a sebfelületen, ezáltal segíti a sebgyógyulást, és 
blokkolja a kórokozók támadását. Természetes úton lebomlik. 

NEVIKÉN®NEVIKÉN®
Rovar- és gombaölő permetezőszer

Extra
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Előírt növényvédelmi technológia
• Almában, körtében, szilvában, őszibarackban a készítményt a felsza-

porodó takácsatkák gyérítésére a tavaszi időszakban 7-10 naponként, 
2-3 alkalommal megismételve célszerű alkalmazni. 

KULTÚRA KÁROSÍTÓ
KIJUTTATANDÓ PER-
METLÉ TÖMÉNYSÉGE

Almatermésűek, 
csonthéjasok, szőlő
őszi – tavaszi lemosásban

lisztharmat, pajzstetű, levél-
tetűtojások, körtelevél bolha, 

atkakártevők gyérítésre,
kultúrától függően cseppenésig

2-3%

Szőlő - vegetációban lisztharmat 0,5-1,0%

Almatermésűek - vegetációban takácsatkák gyérítésére 0,5-1,0%

fekete és piros ribiszke, málna, 
köszméte, fekete bodza, josta - 
nyugalmi állapotban 
és vegetációban
Szamóca - vegetációban

takácsatkák, levéltetvek, 
pajzstetvek,áttelelő alakok ellen 

atkák, levéltetvek

2,0-3,0%

0,5-1,0%

0,5-1,0% 

Szeder  – nyugalmi állapotban 
és vegetációban

szederatka áttelelő alakok ellen 
2-3%

0,5-1,0% 

Kalászosok
(árpa, búza, rozs, zab, tritikale)

lisztharmat 1,0-2,0%

A készítmény felhasználására vonatkozó előírások

A készítményhez használt emulgeátor egy nem ionos felületaktív anyag  
(Berol® EZ-1/ethoxyl alkohol C10-C16), ami növeli a víz nedvesítő képességét 
és segíti a permetlé egyenletes szétterülését – eloszlását. A Nevikén® Extra  
víztaszító borítást is képez és ezáltal a kezelt növényi felület (termő rügy) 
egységes védettségét kap az esetleges fagy ellen. 
A kéntartalmú gombaölőszerek preventív hatású készítmények. A spó-
rába valószínűleg a magas kéngáz gőznyomás révén hatolnak be. Ennek 
mértéke függ a hőmérséklettől, a dózistól. Spórába való behatolást a 
membránok lipidtartalma segíti elő. Ezzel magyarázható az, hogy a kénre 
elsősorban a nagy zsírtartalmú gombák érzékenyek (lisztharmat), a vizet 
kedvelők (peronoszpóra, botritisz) ellen a kén nem hat. A megfelelő ha-
táshoz szükséges gőztenziót a kén 15–19°C-nál éri el; 30°C foknál párolgá-
sa már olyan erős, hogy fitotoxikussá válhat.
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• Kalászosokban lisztharmat ellen a fertőzési veszélytő függően, 1-3 
alkalommal, szárba indulástól virágzásig célszerű védekezni, 10-12 na-
ponként.

• Ribiszke, málna, köszméte, fekete bodza kultúrákban ta-
kácsatkák, levéltetvek pajzstetvek, áttelelő alakjai ellen a 
védekezést ősszel lombhullás előtt, tavasszal rügypatta-
nástól kezdve kell elvégezni nagy permetlé-mennyiséggel, lemosás-
szerűen. Vegetációban, állománykezelésként, takácsatkák, levél-
tetvek, pajzstetvek károsító alakjainak gyérítésére, 7-10 naponként  
2-3 alkalommal megismételve célszerű alkalmazni. Az alkalmazandó 
koncentrációt az áttelelő alakok egyedszámától, illetve vegetációban 
a fertőzés erősségétől függően célszerű kiválasztani.

• Szamócában atkák, levéltetvek ellen tenyészidőszakban szükség sze-
rinti ismétléssel teljes borítást biztosító permetlé mennyiséggel kell 
elvégezni. A készítmény beilleszthető a bogyós gyümölcsű kultúrák 
környezetkímélő integrált növényvédelmi technológiájába.

• Szederben szederatka áttelelő alakjai gyérítésére a védeke-
zést ősszel lombhullás előtt, tavasszal rügypattanáskor, illet-
ve bimbós állapotban és virágzás kezdetén javasolt elvégez-
ni. A permetezés rügynyíláskor az áttelelő nőstények és az 
általuk lerakott tojások ellen is hatékony. A kezelést kártevő 
vándorlásának időszakában, bimbós állapotban és a virágzás  
kezdetén is el kell végezni addig, amíg a vándorló egyedek a vacokkú-
pon meg nem telepednek.

• Szőlőben, vegetációban a készítményt a fertőzésveszély időszak-
ban preventív jelleggel, legkésőbb az első tünetek megjelené-
sekor kell kijuttatni, és a fertőzési veszélytől függően 7-12 napos 
időközönként szükség szerint (legfeljebb 5 alkalommal) célszerű 
megismételni. Melegebb/szárazabb időjárásnál alacsonyabb szer 
koncentráció és magasabb víz mennyiség használata ajánlott. Sú-
lyos fertőzésveszély fennállásakor a rövidebb (7-10 napos) perme-
tezési forduló és a magasabb koncentráció alkalmazása ajánlott.  
A permetlé mennyiségét a lombozat nagyságától függően kell meg-
választani, mert minden esetben törekedni kell az egyenletes és teljes 
permetléfedésre, még a lombozat belsejében is.
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Érvényes szükséghelyzeti engedély esetén felhasználható az abban fog-
laltak szerint közterületi fák, díszfák, dísznövények takácsatkák, levélat-
kák, lisztharmat ellen a fák, cserjék nyugalmi időszakában 2-3 %-os permet-
lében 500-1000 l/ha permetlével.

Útmutató házikerti felhasználáshoz
• 1% = 10 liter vízhez 1 dl készítmény
• 0,5% = 10 liter vízhez 0,5 dl készítmény
• 2% = 10 liter vízhez 2 dl készítmény

Vegetációban is használható növényvédő szer.

A lemosó permetezést fagymentes időszakban kell elvégezni. A szer ha-
tását rontja a túl korai kijuttatás, amikor a kórokozok fejlődése és a ká-
rosítók mozgása még nem indult meg, valamint a kezelés utáni túl nagy 
mennyiségű csapadék, amely a szert lemoshatja.  
A permetezések elvégzése a nyári időszakban a kora hajnali, vagy a késő 
esti órákban szükséges minden esetben 25°C alatti hőmérsékleti viszo-
nyoknál. 25°C feletti alkalmazása perzselési veszéllyel jár. A bekevert per-
metlevet az elkészítés napján fel kell használni.

Gyártói ajánlás és figyelmeztetés:
Lúgos kémhatásra és poliszulfidra érzékeny növényvédő szerekkel nem 
keverhető. Ezért is, és a változó körülmények miatt minden esetben vé-
gezzen előzetes keverési próbát! Réztartalmú növényvédő szerekkel 
előzetes keverési próba elvégzése minden esetben szükséges. Nem ja-
vasolt keverni flow rézkészítménnyel. Vízben azonnal oldódó (WG, WP) 
szilárd rézkészítményekkel jól keverhető, de csak a helyes kezelési sor-
rend  betartásával: először a Nevikén® bekeverendő a permetlé tartályba, 
majd abba a permetlébe adagolható a külön bőséges vízben  elkészített 
réztörzsoldat. Olajoskéntartalmú termékeink nem keverhetőek sem ma-
gas nitrogén tartalmú műtrágyákkal, sem réztartalmú lombtrágyákkal; 
nedvesítőszer adalék hozzáadása sem javasolt.

A tribenuron-metil hatóanyagú gyomirtó szerek (akár azok iker-csoma-
golt változata), az ahhoz biztosított etoxilált segédanyag és a Nevikén® 
Extra hármas kombinációja együtt nem juttatható ki!
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A készítmény a réz és alumíniumtartalmú eszközöket károsíthatja. Bőr-
izgató, súlyos nyálkahártya károsító, illetve allergizáló hatása lehet. Fel-
használás előtt olvassa el és azt követően tartsa be a termék használati 
útmutatójában leírtakat! A termékismertetőben közreadott adatok és 
eljárások kizárólag tanácsadás célját szolgálják. A készítmény hatékony-
ságát számos olyan tényező befolyásolhatja, ami a gyártó hatáskörén kí-
vül esik (időjárás, raktározás, és felhasználás körülményei), ezért az ebből 
eredő károkért nem tudunk felelősséget vállalni.

Kerülni kell a tömény szer elfolyását, elcsepegését, esetleges lenyelését. 
Munka végeztével alapos kézmosás szükséges. Tilos a szert, vagy annak 
fel nem használt maradékát, csomagolóanyagát folyókba vagy állóvizek-
be juttatni. 
Felbontás előtt felrázandó.
A felbontott göngyöleg tartalmát maradéktalanul fel kell használni! Fel-
bontott göngyölegben a termék nem tárolható. Több kombinációs part-
ner permetlé tartályba való bekeverést megelőzően keverési próbát cél-
szerű végezni. 

Felhasználás előtt olvassa el a használati utasítást és győződjön meg arról, hogy  
megértette.
Az ember és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében tartsa be 
a használati utasítást.
Gyerekek elől el kell zárni! 

Kinyitás, kiöntés és felhasználás előtt alaposan felrázandó!
III. kategóriás készítmény, vásárlásához és felhasználásához külön engedély  
nem szükséges.
A csomagolóeszköz újrafelhasználása tilos. 
Légi kijuttatás: nem engedélyezett.

Kiszerelés: 0,5 és 1 literes flakon, 5-20 literes kanna és 1000 literes IBC.
Eltarthatóság: eredeti zárt csomagolásban, száraz, hűvös, biztosan fagy-
mentes raktárban 2 év.



b i o t e c h n o l ó g i a
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Hatóanyag tartalom:  paraffinolaj  83 % (m/m) 
   emulgeátor  17% (m/m) 
 
A hatóanyagok szerepe 
Az használt paraffinolaj (Total Fluides, FR.) nagytisztaságú, színtelen, szagtalan tech-
nikai fehérolaj. Az Európai Unióban engedélyezett rovarölő- és növényvédő szerek 
hordozóolajaként. Jó színtartóssággal és fényállósággal rendelkezik. 
A használt paraffinolaj „nem veszélyes készítmény a vonatkozó rendelet szerinti osz-
tályozás alapján. Hasonló friss termékekkel végzett vizsgálatok azt mutatják, hogy a 
termék a vízi és szárazföldi élővilágra kevéssé veszélyes és teljes egészében biológiai-
lag lebomló. Mindamellett szabályozás tiltja az olajok környezetbe bocsátását.” (Total 
Fluides - Bizt. Adatlap).

Növényvédő olajokat régóta alkalmazzák rovarölő hatásuk miatt. Hatásmechanizmu-
suk fizikai: a lágytestű ízeltlábúak - pajzstetvek, levéltetvek, atkák - testfelületét be-
vonva eltömítik azok légzőnyílásait, a tracheákat.  A szívókártevők ezzel képtelenné 
válnak a rendkívül káros vírusátvitelre. Ezek legkisebb mennyiségben tartalmaznak 
a növényekre káros telítetlen és ciklikus szénhidrogéneket. Általában használatuk a 
nyugalmi időszakra korlátozódik. Nagy előnyük, hogy melegvérűekre kevéssé mér-
gezők. 

A készítményhez használt emulgeátor egy nem ionos felületaktív anyag (Alkylaryl 
sulphonate), ami növeli a víz nedvesítő képességét és segíti a permetlé egyenletes 
szétterülését – eloszlását. A termék víztaszító borítást is képez és ezáltal a növényi 
felület (termő rügy) egységes védettségét kap az esetleges fagy ellen. A Vektafid® 

VEKTAFID®VEKTAFID®
A

Rovarölő permetezőszer
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Előírt növényvédelmi technológia
• Almában ősszel elsősorban levéltetvek áttelelő tojásai ellen, de a takácsatkák 

és pajzstetvek visszaszorítására, és lombhulláskor kell a permetezést elvégezni 
lemosószerűen, nagy lémennyiséggel. Tavasszal a lemosó permetezést rügypat-
tanáskor, de lehetőség szerint egérfüles állapotban javasolt elvégezni, mert a 
kártevők fejlődési állapotát (lárvakelés, stb.) figyelembe véve ez az időszak az 
optimális, a legeredményesebb. Egérfüles állapotban az alacsonyabb adag alkal-
mazása javasolt. Az őszi és tavaszi lemosó permetezések együttes alkalmazása 

KULTÚRA KÁROSÍTÓ
KIJUTTATANDÓ PERMETLÉ 

TÖMÉNYSÉGE

Csemege és fűszerpaprika
(szabadföldi és hajtott) 

Uborka (szabadföldi)

vírusvektor levéltetvek
(vírusátvitel gátlása) 

1% 
(0,1 l /10 l permetlé)

Alma
•	 őszi, tavaszi lemosó 

permetezés
•	 rügypattanáskor
•	 egérfüles állapotban
•	 vegetációban

levéltetvek, pajzstetvek, 
atkák

2 - 3%

2%
1%

0,5 - 1,0%

Alma
takácsatkák gyérítésére  

vegetációban
0,5 -1,0%

Fás szárú dísznövények 
(kivéve erdőtelepítések)
(berkenye, borostyán, babér, boró-
ka, bukszus bükk, díszalma, fagyal, 
fenyő, fűz, galagonya, gyertyán, 
gyöngyvessző, hárs, juhar, magyal, 
mogyoró, nyár, nyír, rózsa, szil, 
tiszafa, tuja, zanót) 
Örökzöldeken 
Tavaszi lemosó permetezés:
•	 rügypattanáskor
•	 egérfüles állapotban
•	 vegetációban

gubacs- és takácsatkák, 
valódi levéltetvek, sörtéstet-

vek, kéreg gubacs és
pajzstetvek,
levélbolhák

1%

2%
1%

0,5 - 1,0%

Közterület, park (fák, bokrok) levéltetvek, pajzstetvek 1,0 %

A készítmény felhasználására vonatkozó előírások

A az engedélyezett kultúrákban és adagban használható vegetációs időszakban is, 
használata nem jelent terhelést a környezet számára.
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a védekezések hatékonyságát jelentősen fokozzák. A vegetációs időszakban az 
előrejelzésre és a megfigyelésre alapozottan kell a védekezéseket elvégezni, a 
permetlé töménységét, pedig a fertőzés erősségétől függően kell megválaszta-
ni. A takácsatkák és a kaliforniai pajzstetű elleni védekezésnél az eredményesség 
érdekében a permetezést 10-14 naponként 2-3 alkalommal célszerű megismétel-
ni. A kijuttatáshoz szükséges permetlé mennyiségét az almaültetvény művelés-
módjától és korától, a permetezőgép típusától, a lombozati nagyságtól függően 
kell megválasztani. A készítmény almában fitotoxicitási gondot nem okoz, de 
egyéb más szerrel történő kombinálása az esetleges perzselési veszély miatt 
nem javasolt.

• Cukorrépában 1,5 l/ha adagban juttatható ki posztemergensen, herbicidek ha-
tásfokozására. Az adjuváns kizárólag fenmedifam hatóanyagú készítményekkel 
kombinálható, hatásfokozás céljából. Egyszeri kijuttatás esetén a kezeléseket a 
cukorrépa 4-6 valódi leveles, a magról kelő kétszikű gyomnövények 2-4 leveles 
állapotában kell elvégezni. Osztott kezelés esetén az első permetezés legkoráb-
ban a cukorrépa 2 valódi leveles fenofázisában történhet.

• Díszalmákon a kora tavaszi lemosó permetezésekben telelő vértetű lárvák meny-
nyiségét gyérítik, de a gyökérnyakon, a gyökérhez húzódott egyedeket nem érik 
el. A vegetációban, a koronában megtelepedő vértetvek ellen a kezeléseket le-
mosásszerűen, a megfigyelésekre alapozva kell végrehajtani és 2-3 alkalommal 
ismételni.

• Dísznövényekben a gubacsatkák elleni eredményes védekezésre csak a rügy-
fakadást követő időszaktól, a tavaszi vándorlás során, illetve a táplálkozás kö-
vetkeztében képződő gubacsok bezáródásáig, erineumok kialakulásáig van 
lehetőség. Dísznövények őszi, tavaszi és vegetációban végzett kezelésénél a 
védekezéseket lemosásszerűen nagy lémennyiséggel kell elvégezni. A kezelést 
14 naponként, 2-3 alkalommal célszerű megismételni. A laza kéreg- és rügypik-
kelyek alatt, a repedésekben és a sebek kalluszredőiben telelő levél- és gubacs-
atkák, továbbá a gubacsok belső üregeiben és az erineumok szőrképződménye-
inek védelme alatt élő egyedek elpusztítására a készítmény nem alkalmas. Ezzel 
szemben a levélatkák elleni védekezés a rügyfakadás után, illetve a vegetáció 
periódusban – a felszaporodás mértékétől függően – egyaránt lehetséges. A ta-
kácsatkák ellen a készítményt az áttelelő tojások pusztítására a lárvakelés előtt, 
illetve annak során javasolt kijuttatni. A kifejlett nőstényként telelő fajok ellen 
a védekezést rügypattanástól kell megkezdeni. A vegetációs időszakban a to-
vábbi kezelések szükségességét az előrejelzésre és a megfigyelésekre alapozva 
kell meghatározni. A védekezéseket a jobb hatékonyság érdekében 10-14 na-
ponként, 2-3 alkalommal ajánlott ismételni. A valódi levéltetvek és sörtéstetvek 
áttelelő tojásai ellen rügypattanástól, egérfüles állapotban javasolt védekezni, 
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biztosítva a növény felületének (a hajtások és az ágvilláknak is) filmszerű fedett-
ségét. A vegetációs időszakban a készítményt az előrejelzés és a megfigyelések-
re alapozva kell kijuttatni. 

• A védekezés eredményességéhez elengedhetetlen, hogy a kezelések lemosás-
szerűen, nagy lémennyiséggel történjenek. A levéldeformációt okozó fajoknál a 
védekezés csak a levelek besodrodásáig lehetséges, ugyanis azokban a kártevők 
a készítménytől már védetten fejlődnek.

• Fenyőféléken a fenyő-gubacstetvek áttelelő nőstényeit, illetve lárváit kora  
tavasszal lemosásszerű, a rügyek tövét és kéregrepedéseket is fedő permetezé-
sek gyéríthetik. Március végétől a kezelések áttelelt nemzedékek petéi és kelő 
utódai ellen hatásosak 2-3-szori ismétlésben. A védekezések a gubacsok kiala-
kulását követően már nem eredményesek. A vörösfenyő levelein megjelenő gu-
bacstetvek petéi és kelő lárvái ellen júliusban javasolt védekezni.

• Hajtott paprikában vírusvektor levéltetvek ellen a hajtási időszakban 7 naponként 
(folyton termő) fehérbimbós állapottól termésszedésig 6-7 alkalommal kell a vé-
dekezést elvégezni. Miután a termék környezetkímélő, hatékonyan beépíthető 
a paprika integrált növényvédelmébe. Rendszeres használatával a paprika liszt-
harmat és üvegházi molytetű és takácsatkák ellen kedvező védelmi hatást fejt ki.  
A készítménnyel 60-90%-kal csökkenthető a vírusfertőzöttség, javítható a mi-
nőség, növelhető a termésbiztonság, kíméli, a környezetet fokozza a növények 
szárazságtűrését. 

• Gátolja a stylet born vírusok átvitelét. Az eredményes védekezés érdekében  
az egyenletes permetléborításra, az előírt permetlémennyiségre és az öntözés 
összehangolására ügyelni kell.  Lehetőleg önmagában célszerű használni, vagy 
ha a gomba rovarölő szerrel kombináljuk, előzetes fitotoxicitási próbát ajánlott 
végezni.

• Közterületeken, parkokban fák és bokrok levéltetvei és pajzstetvei ellen.  A ke-
zelés 22-03 óra között végezhető el. A kezelésről az érintett lakosságot tájékoz-
tatni kell. A kezelés során és a frissen kezelt területen tartózkodni nem szabad. 
Nem használható gyermekjátszóterek 10 m-es körzetében. A kezelés növényvé-
delmi szakmérnök közvetlen irányításával történhet. Díszcserjékben történő fel-
használáskor fitotoxicitási próbát kell elvégezni.

• Kültéri dísznövények esetében a pajzstetvek visszaszorítására a védekezés 
ősszel és tavasszal egyaránt ajánlott. A kezelést lombhulláskor, illetve rügy-
pattanás előtt célszerű elvégezni. A vegetációs periódusban lévő, illetve zöld 
lombefelülettel rendelkező növényekél a készítményt 1%-os koncentrációban 
kell kijuttatni. A védekezés eredménnyessége a permetezést 10-14 naponként, 
2-3 alkalommal szükséges ismételni.  A pete, illetve a kifejlett alakban telelő le-
vélbolhák áttelelő, valamint tavaszi tojásai és kelő lárvási ellen a védekezést a 
hajtásnövekedés indulása előtt kell megkezdeni. A több nemzedékes fajoknál  
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(pl. babér-levélbolha) a vegetációban végzett kezelések - a megfigyelések alapján –  
a kelő peték ellen irányuljanak, 2-3-szori ismétlésben.  A gubacstetvek áttelelő 
tojásai ellen a védekezést rügypattanástól kell elkezdeni, ügyelve arra, hogy a 
permetlé a növény felületét (a hajtásokat és ágvillákat is) filmszerűen bevonja. 
A kezelést a megfelelő hatékonyság érdekében 2-3 alkalommal célszerű meg-
ismételni.

Kizárólag érvényes szükséghelyzeti engedély esetén használható fel - szigorúan az 
abban foglaltak szerint - szója, cukorrépa, csemege- és  hibridkukorica területeken 
rovar- és atkakártevők ellen.

Kultúra Károsító
Dózis

(%)

Permetlé 
mennyiség 

l/ha

ÉVI
nap

kalászosok
(őszi búza, tönkölybúza, durumbúza, 
rozs, árpa, zab)

levéltetvek, tripszek 0,5-1,0 250 - 300 nk

gyökér- és gumósnövények
(cikória, csicsóka)

levéltetvek 0, 5-1,0 500 - 600 nk

olajos magvúak
(napraforgó, repce, szója, olajlen, étkezési 
mák, olajtök, olajretek)

levéltetvek, tripszek 0, 5-1,0 300 - 600 nk

cirok, dohány levéltetvek, tripszek 0, 5-1,0 300 - 600 nk

takarmánynövények
(tarka koronafürt, szarvaskerep, takar-
mányrépa, takarmánytök)

levéltetvek, tripszek, 
kabóca

0, 5-1,0 300 - 600 nk

héjasok, bogyósok
(dió, mandula, mogyoró, ribiszkefélék, 
köszméte, málna, szeder, egyéb bogyó-
sok, bodza)

levéltetvek,  
pajzstetvek,

atkák
0, 5-1,0 500 - 1000 nk

zöldségfélék
(fejes káposzta, karfiol, brokkoli, karalábé, 
kínai kel, bimbóskel, sárgarépa, petrezse-
lyem, zeller, cékla, burgonya, paradicsom, 
fejes saláta, spenót, zöldborsó, zöldbab, 
uborka, görög és sárgadinnye, spárgatök)

levéltetvek, takács-
atkák, tripszek

0, 5-1,0 300 - 1000 nk

dísz- gyógy- és fűszernövények
levéltetvek,  
takácsatka

0, 5-1,0 300-600 nk

A címkétől eltérő felhasználásra jogosultak a Magyar Biokultúra Szövetség és 
integrátori köréhez tartozó, bejegyzett és nyilvántartott termelők.
A fenti felhasználói, termelői kör a készítményt az alábbiak szerint használhatja fel.
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Javasolt növényvédelmi technológia: 
A védekezéseket a vegetációs időszakban a megjelölt kultúrákban tripszek ellen az 
első egyedek megjelenésekor, levéltetvek ellen az első kis telepek kialakulásakor, kár-
tevő atkák ellen pedig 2-5 kifejlett atka/levél egyedszám megjelenésekor kell elkez-
deni. A további védekezéseket a vegetációs időszak alatt a fertőzési nyomás szerint 
1-3 alkalommal lehet folytatni. A készítmény felhasználása előtt a kénre érzékeny kul-
túrákban, pl. gyógy- és fűszernövényekben, érzékenységi vizsgálatot kell elvégezni, 
és ennek ismeretében kell meghatározni a javasolt felhasználáson belül a permetlé 
töménységét.

A permetezést lehetőleg a reggeli, vagy az esti órákban, szélmentes időben,  
70 % feletti viszonylagos páratartalomnál célszerű végrehajtani. A készítmény felhasz-
nálásakor előzetes fitotoxicitási próbát kell végezni és a perzselési veszély elkerülése 
érdekében a kombinációban történő alkalmazása kerülendő. A kijuttatáshoz szüksé-
ges permetlé mennyiséget a növények korától, lombozatának nagyságától, és a per-
metezőgép típusától függően kell megválasztani.

Útmutató házikerti felhasználáshoz
• 1% = 10 liter vízhez 1 dl készítmény
• 0,5% = 10 liter vízhez 0,5 dl készítmény
• 2% = 10 liter vízhez 2 dl készítmény

A készítményt fagymentes időszakban kell kijuttatni. A szer hatását rontja a túl korai 
kijuttatás, amikor a kórokozok fejlődése és a károsítók mozgása még nem indult meg, 
valamint a kezelés utáni túl nagy mennyiségű csapadék, amely a szert lemoshatja.  
A permetezések elvégzése a nyári időszakban a kora hajnali, vagy a késő esti órákban 
szükséges minden esetben 25°C alatti hőmérsékleti viszonyoknál. 25°C feletti alkal-
mazása perzselési veszéllyel jár. A bekevert permetlevet az elkészítés napján fel kell 
használni.

Gyártói ajánlás és figyelmeztetés:
A változó körülmények miatt minden esetben végezzen előzetes keverési próbát!
Réztartalmú növényvédő szerekkel általában jól keverhető, de előzetes keverési pró-
ba elvégzése minden esetben ajánlott; nedvesítőszer adalék hozzáadása sem java-
solt.

Felhasználás előtt olvassa el és azt követően tartsa be a termék használati útmuta-
tójában leírtakat! A termékismertetőben közreadott adatok és eljárások kizárólag 
tanácsadás célját szolgálják. 
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Csak és kizárólag érvényes rendkívüli szükséghelyzeti felhasználási engedély alapján 
cukorrépában, csemege és hibrid kukoricában, szójában levéltetvek és atkák elleni 
védekezésre 1 %-os permetlé koncentrációban.

A Vektafid® A és az abamektin hatóanyagú rovarölő szerkombináció kiváló hatékonyságú.
A készítmény hatékonyságát számos olyan tényező befolyásolhatja, ami a gyártó ha-
táskörén kívül esik (időjárás, raktározás, és felhasználás körülményei), ezért az ebből 
eredő károkért nem tudunk felelősséget vállalni.
Kerülni kell a tömény szer elfolyását, elcsepegését, esetleges lenyelését. Munka vé-
geztével alapos kézmosás szükséges. Tilos a szert, vagy annak fel nem használt mara-
dékát, csomagolóanyagát folyókba vagy állóvizekbe juttatni. 
A felbontott göngyöleg tartalmát maradéktalanul fel kell használni! Felbontott gön-
gyölegben a termék nem tárolható. Több kombinációs partner permetlé tartályba 
való bekeverést megelőzően keverési próbát célszerű végezni. 
A készítmény 25°C felett fitotoxikus tüneteket okozhat. A termék túladagolása a levél 
felületén perzselést idézhet elő!

Felhasználás előtt felrázandó!

Felhasználás előtt olvassa el a használati utasítást és győződjön meg arról, hogy megér-
tette.
Az ember és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében tartsa be a használati 
utasítást.
Gyerekek elől el kell zárni! 

Kiszerelés: 0,5 és 1 literes flakon, 5-20 literes kanna és 1000 literes IBC.
III. kategóriás készítmény, vásárlásához és felhasználásához külön engedély  
nem szükséges.
A csomagolóeszköz újrafelhasználása tilos. 
Légi kijuttatás: nem engedélyezett.
Eltarthatóság: eredeti zárt csomagolásban, száraz, hűvös, biztosan fagymentes rak-
tárban 2 év.



b i o t e c h n o l ó g i a

ROVARÖLŐ

A/E
VEKTAFID®VEKTAFID®
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Hatóanyag tartalom:  paraffinolaj  0,83  ± 0,08% (m/m) 
 
A készítmény felhasználására vonatkozó előírások
A készítmény felhasználására kész, további hígítást nem igényel!
Felhasználható szabadföldi és üvegházi dísznövények és szobanövé-
nyek pajzstetű és levéltetű kártevői ellen.

A készítményt a pajzstetű (kis és nagytermetű), vértetű fajok lárvake-
lésekor és a levéltetvek (zöld, fekete, narancssárga), atkák, kabócák, 
üvegházi molytetű, tripszek, hernyók betelepedésekor célszerű azon-
nal kipermetezni. Javasolt a kezeléseket folyamatosan 5-6 naponta 
megismételni. A készítmény a viaszos vagy gyapjas pajzstetvek, és 
teknős pajzstetű (kagylós pajzstetű) ellen önmagában maximum 60 
%-os biológiai hatékonyságú ezért a kezeléseket minden esetben java-
solt többször megismételni. Javasoljuk az erősen fertőzött növények 
előzetes lemosó permetetését Biosol® Extra növény samponnal! Ér-
vényes a „bonsaira” is.

Gyapjas tetvekkel szemben különlegesen érzékeny növények: kak-
tuszok, kúszókák, csodacserje, dracénák, páfrányok, koszorúfutóka, 

VEKTAFID®VEKTAFID®
A/E

Rovarölő aerosol
Felhasználásra kész folyadék (AL) 
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afrikai ibolya, orchideák, pálmák. Pajzstetvekkel szemben különlege-
sen érzékeny növények: leander és sok más kemény levelű dísznö-
vény, citrusfélék, csodacserje, dracéna, borostyán, fikusz schefflera, 
koszorúfutóka, arália, madárfészekpáfrány, broméliák, aszparágusz 
(kárisfű), vízipálma, rózsa.

Üvegházi molytetűvel (lisztecske) szemben különlegesen érzékeny 
növények az: azálea, begónia, fukszia, mikulásvirág, nebáncsvirág, 
gerbera, kankalin, hibiszkusz, krizantém. Súlyos fertőzések esetén 
ügyeljünk arra, hogy a készítmény valóban eljusson a levelek alsó fe-
lületére is. Ismételjük meg több héten keresztül az eljárást. Jó haté-
konysággal használható felváltva Biosol® Extra növény samponnal.

A szer ellenőrzötten nem volt fitotoxikus: Tarka csodacserje - Codeinum 
variegatum, Lantlevelű fikusz – Fycus lyrata, Kislevelű fikusz – Fycus 
benjamina, Kúszóka- Cissus rhombifolia, Coleus blomeria, Cordyline 
fajoknál, Cikász fajok – Cycas, Madárfészek páfrány – Asplenium 
nidus, Buzogányvirág fajok – Diffenbachia spp., Schefflera fajok, Illa-
tos sárkányfa – Dracena fragrans, Borostyánalária – Fatshedera lizei, 
Scindapsus fajok, Borostyán fajok – Hedera spp., Monstera fajok, 
Rákvirágok – Aglaonema disznővényeken. 

Páfrányféléken – Nehrolepsis spp. levélszél – perzselést okoz, ezért a 
szobapáfrány fajok esetében nem javasolt a használata. 

Más dísznövény fajok kezelése estén javasolt kis felületen előzetes 
próba permetezés elvégzése! 

A kezeléseket javasolt elvégezni a szabadban, enyhe, szélmentes na-
pon. Ne tegyük ki a növényeinket közvetlen napfénynek, ne vigyük 
vissza a szobába, amíg leveleik meg nem száradtak.

Gyártói ajánlás és figyelmeztetés:
A szer túladagolása (megfolyása, összefolyása) nem javasolt! Napsü-
téses időben, 24°C feletti hőmérsékleten permetezve fitotoxikus tü-
neteket (perzselés, levélhullás) okozhat!
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Mint kontaktszer közvetlenül a kártevőre hat, vagyis a levelek aljára, 
tetejére, sőt  az ágrendszerre is célszerű kijuttatni. Hosszabb ideig 
hat, de közvetlenül a permetezés után bekövetkezett eső lemoshatja 
a szert. 
Általában elmondható, hogy nem a használt permetező szer, hanem a 
nem megfelelő alkalmazás jelenthet veszélyt a növényre. 

Használat előtt felrázandó!

A porlasztófejjel felszerelt palackot fordítsuk a levélfelület irányába, 
attól 20-30 cm távolságra tartva permetezzük be a kezelendő nővény 
felületét. Célszerű megelőző módon használni, hetente egyszer a reg-
geli vagy késő délutáni órákban. A szer alkalmazása csökkenti a nö-
vény vírushordozók ter-jedését is.

A csomagolóeszköz újrafelhasználása tilos.

A növényvédő szereket biztonságosan kell használni.
Felhasználás előtt olvassa el a használati utasítást és győződjön meg ar-
ról, hogy megértette.
Az ember és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében tart-
sa be a használati utasítást.
Gyerekek elől el kell zárni! 

Kiszerelés: 0,5 literes szórófejes flakon.
III. kategóriás készítmény, vásárlásához és felhasználásához külön en-
gedély nem szükséges.
Eltarthatóság: eredeti zárt csomagolásban, száraz, hűvös, biztosan 
fagymentes helyen 3 év.



b i o t e c h n o l ó g i a

GOMBA- ÉS 
ROVARÖLŐSZER

VEKTAFID®VEKTAFID®
R
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Hatóanyag tartalom:  paraffinolaj  78 % (m/m) 
   rézhidroxid  1 % (m/m) 
 
A hatóanyagok szerepe 
A gyártáshoz használt nagytisztaságú paraffinolaj és a rézhidroxid az 
Európai Unióban notifikált, engedélyezett hatóanyagok.
A paraffinolaj és a rézhidroxid – Vektafid® R – kiváló gombaölő és ro-
varölő hatással rendelkező gyári kombináció.
A használt paraffinolaj: „Hasonló friss termékekkel végzett vizsgálatok 
azt mutatják, hogy a termék a vízi és szárazföldi élővilágra kevéssé ve-
szélyes és teljes egészében biológiailag lebomló.” (Total Fluides - Bizt. 
Adatlap).

Hatásmód és hatékonyság
Az olajos rézhidroxid gyári kombináció tartalmazza a rézhidroxidot és 
a paraffinolajat, így egy készítménnyel védekezhetünk a baktériumos 
és gombás eredetű betegségek, és egyes kártevők ellen.
A rézhidroxid a lebontó folyamatokat gátolja, a glükolizisben az SH- 
csoportok megkötésével blokkolja a piroszőlősav dehidrogenáz en-
zimrendszert. Kontakthatású baktérium- és gombaölő szer, gátolja a 
spórák és baktériumok csírázását és sejtosztódását. Megszakítja a pa-

R
VEKTAFID®VEKTAFID®

Gomba- és rovarölő permetezőszer
Emulzióképző koncentrátum (EC)
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togén korokozó sejten belüli kelátképzését, és blokkolja a sejtmemb-
rán- fehérjék képzését, megszakítja a korokozók metabolizmusát.
A rézhidroxid bizonyítottan hatékonyabb, mint a rézoxiklorid. Ez a 
nagyobb hatékonyság részben a rézhidroxid-kristályok eltérő for-
májának és azok fizikai-kémiai tulajdonságainak is köszönhető.  
A tűszerű rézhidroxid kristályok szoros hálózatot alkotnak a levél felü-
letén, ezáltal nagy fajlagos felületet, nagy lefedettséget biztosítanak.  
A klórmentességnek köszönhetően a rézhidroxid sokkal biztonságo-
sabb a növények szempontjából. Jellemző a széles hatásspektruma 
a baktériumos betegségek, peronoszpóra, tűzelhalás, monília, levél-
fodrosodás ellen. Fémrézre átszámolt alacsonyabb réztartalma miatt 
többszöri rezes védekezést tesz lehetővé a határérték betartása mel-
lett.
A paraffinolaj bevonatot képez a kártevők felületén, így azok légzését 
gátolja. Rendkívül jó a hatékonysága a rovarkártevők ellen: pajzstet-
vek, atkák, levéltetvek, molyok. A paraffinolaj bizonyítottan jobb nö-
vényvédő hatással rendelkezik, mint a növényi olajok.
Növényvédő olajokat régóta alkalmazzák rovarölő hatá-
suk miatt. Hatásmechanizmusuk fizikai: a lágytestű ízeltlá-
búak - pajzstetvek, levéltetvek, atkák - testfelületét bevonva 
eltömítik azok légzőnyílásait, a tracheákat. Ezek legkisebb  mennyi-
ségben tartalmaznak a növényekre káros telítetlen és ciklikus szén- 
hidrogéneket. Általában használatuk a nyugalmi időszakra korlátozó-
dik. Nagy előnyük, hogy melegvérűekre kevéssé mérgezők. 
A készítmény gombaölő hatásának kifejtéséhez elengedhe-
tetlen a hatóanyag egyenletes eloszlása. Fontos a megfele-
lő permetlé fedettség, valamint a készítménynek ellenállónak 
kell lennie az esővel szemben. Ezt biztosítja a gyártáshoz hasz-
nált emulgeátor, egy nem ionos felületaktív anyag (Alkylaryl 
sulphonate), ami növeli a víz nedvesítő képességét és segíti  
a permetlé egyenletes szétterülését – eloszlását. Csökkenti a termék 
párolgási veszteségét, növeli a termék tartamhatását, hatékonysá-
gát. A termék víztaszító borítást is képez és ezáltal a növényi felület 
(termő rügy) egységes védettségét kap az esetleges fagy ellen.

A Vektafid® R az engedélyezett kultúrákban és adagban használható  
vegetációs időszakban.
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Előírt növényvédelmi technológia
• Almatermésűekben a tűzelhalás ellen a virágzás után, az erőteljes  

növekedés időszakában, fertőzési veszély esetén preventíven kell  
alkalmazni a szert. Amennyiben az adott ültetvényben a 
kórokozó már megjelent, csak a fertőzött részek szaksze-
rű eltávolítása és megsemmisítése után, a tünetmentesí-

KULTÚRA KÁROSÍTÓ
KIJUTTATANDÓ PERMET-

LÉ TÖMÉNYSÉGE

Csonthéjasok
(őszi-, kajszibarack, mandula, 
nektarin; meggy, cseresznye és 
szilva (pirosbimbós ill. fehérbim-
bós állapotig)

tafrina, levéllyukacsosodás, 
pajzstetvek, vértetű, atkák

3,0%
(0,3 l /10 l permetlé)

Szőlő  (bór- és csemege) 
- tavaszi lemosó permetezés

gubacs és levélatkák,

peronoszpóra, lisztharmat

3,0%

1,0%

Dísznövényeken, díszfa és 
díszcserjefajok (erdőtelepítés  
és közterületek kivételével)

tavaszi lemosó permetezés
rügypattanáskor
egérfüles állapotban
vegetációban lombfelületre 

levélbolhák, pajzstetvek, 
vértetű, atkák, orgonavész, 

monília, tűzelhalás 2,0-3,0 %
2%
1%

0,5-1,0 %

Csemege és fűszerpaprika, 
uborka (szabadföldi, hajtott)

vírusvektor levéltetvek, atkák, 
molytetű, paprikalisztharmat

1,0%

Bogyósok (málna, szeder, kösz-
méte, piros és fekete ribiszke, 
josta) 

didimellás vesszőbetegség
pajzstetvek, vértetű, atkák

1-1,2%

Almatermésűek (alma, kör-
te, birs, naspolya)
tavaszi, őszi lemosó  
permetezés rügypattanáskor 
egérfüles állapotban,  
vegetációban lombfelületre 
tűzelhalás (virágzás után) 

vírusvektor, levéltetvek, 
pajzstetvek, atkák, vértetű, 

levélbolha
baktériumos és gombás 

eredetű betegségek

2,0-3,0 %
2%
1%

0,5-1,0 %
0,5-1,0 %

A készítmény felhasználására vonatkozó előírások
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tett fákat kell permetezni, és a kezelést párás, meleg idő-
járás körülmények között 7-10 nap múlva megismételni.  
Száraz, meleg időszakban csak az alacsonyabb tömény-
ségben (0,5%) használható! A tűzelhalás elleni alkal-
mazáskor körte kultúrában más készítménnyel nem 
keverhető. Vegetációs időszakban a készítmény repellens hatá-
sával mérsékli a levéltetvek vírusvektor szerepét. A kezeléseket  
előrejelzésre alapozva, a levéltetvek megjelenésekor kell megkez-
deni, és 7 naponta 4-5 alkalommal megismételni, a rézérzékeny-
ség, illetve a perzselési veszély figyelembe vételével. 

• A lemosó permetezéssel teljes fedést, ún. filmszerű bevonatot ké-
pezve kell biztosítani. Tavaszi lemosó permetezőszerként a készít-
ményt a rügypattanáshoz minél közelebbi időpontban célszerű al-
kalmazni. A készítmény 25°C alatt nem okoz fitotoxikus tüneteket. 
Ha a kezelés után 5 órán belül csapadék esik, akkor a permetezést 
meg kell ismételni.

• Bogyósok (málna, szeder, köszméte, piros és fekete ribiszke, 
josta) - Bodzában a fekete foltosság ellen célszerű a készítményt 
még ősszel, lemosásszerűen alkalmazni. Málnában a kezelést a 
tavaszi metszéseket követően, lemosásszerűen permetezéssel a 
sarjak kiritkítása, és nyár végén a letermett vesszők kimetszése 
idején célszerű elvégezni. A kezeléseket fertőzésre alkalmas kö-
rülmények közt 10-14 napos időközönként célszerű megismételni. 
A védekezések eredményességét jelentősen javítja a málna vesz-
szőszúnyog elleni, virágzás utáni hatékony védekezés. 

• Csonthéjasokban levéllyukacsosodás, valamint őszibarackban 
tarfinás levélfodrosodás ellen a védekezést tavasszal, lemosó 
permetezésként javasolt megkezdeni a növények nyugalmi álla-
potában. A kezelést őszi- és kajszibarackban, mandulában, szil-
vában, cseresznyében és meggyben pirosbimbós ill. fehérbim-
bós állapotig 7-10 naponként célszerű ismételni. 

• Héjas gyümölcsűekben (dió, mandula, mogyoró, gesztenye) a 
baktériumos és gombás betegségek (kivéve lisztharmat) elleni 
védekezést őszi és/vagy tavaszi lemosó permetezéssel kell pre-
ventíven megkezdeni. Mandulában rügypattanást követően, a 
mandula őszibarackhoz hasonló rézérzékenysége miatt nem ja-
vasolt a réz további használata.    
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• Dísznövények, díszfák és díszcserjék moníliás hajtásszáradása 
ellen a lemosásszerű kezelést már rügypattanás előtt ajánlott 
elvégezni. A tojás, illetve kifejlett alakban telelő levélbolhák át-
telelő, valamint tavaszi tojásai ellen a permetezést a hajtásnöve-
kedés megindulása előtt javasolt elkezdeni. A kültéri növények 
esetében a pajzstetvek visszaszorítására a védekezés ősszel 
és tavasszal egyaránt ajánlott. A kezelést lombhulláskor, illet-
ve rügypattanás előtt 3%-os töménységben célszerű elvégezni. 
A vegetációs periódusban lévő, illetve zöld lombfelülettel ren-
delkező növényeknél a készítményt a károsító-megfigyelések 
alapján, 1%-os töménységben lehet kijuttatni. A védekezés ered-
ményessége érdekében a permetezést 7-10 naponként, 2-3 alka-
lommal szükséges ismételni. Dísznövényeken, díszfa és díszcser-
je fajokon a készítmény felhasználásakor előzetes fitotoxicitási 
próbát kell végezni és a perzselési veszély elkerülése érdekében. 
Faiskolai alany-, csemete- és oltványkertben tűzelhalás ellen a 
védekezéseket a fertőzést megelőző időszakban kell elvégezni.  
Díszalmában vértetű és piros gyümölcsfa- takácsatka ellen a 
készítmény paraffinolaj tartalma fejt ki gyérítő hatást. A vérte-
tűvel szembeni jobb hatékonyság érdekében a tavaszi lemosó 
kezelés előtt célszerű a gyökérnyakon és a kéregrepedések-
ben levő telelőhelyeket feltárni, hogy a permetlé a kártevőhöz 
hozzáférhessen. A tavaszi lemosó kezelések a piros gyümölcs-
fa- takácsatka áttelelő tojásai ellen is alkalmazhatóak. A készít-
mény hatékonysága a kelést megelőző időszakban, embrionális 
fejlődés utolsó szakaszában a legnagyobb. A tűzelhalás ellen a 
szert virágzás után, az erős növekedés időszakában, preventí-
ven célszerű alkalmazni. Amennyiben a díszfákon, illetve cserjé-
ken a kórokozó már megjelent, a fertőzött részeket el kell tá-
volítani és meg kell semmisíteni. Csak tünetmentes növények 
megelőző kezelése javasolt. A kezelést párás, meleg időjárási 
körülmények között 7-10 naponként ajánlott megismételni.  
Orgonán a készítmény kora tavaszi, lemosásszerű alkalmazása 
az orgonavész, a pszeudomonászos megbetegedés veszélyét 
csökkenti.

• Paprika és uborka baktériumos betegségei ellen is kedvező hatás-
sal rendelkezik a készítmény baktériumölő hatása következtében. 
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Járványveszélyes időszakban a baktériumos betegségek ellen fű-
szerpaprikában 3-4 védekezés is szükséges lehet.

• Szőlőben a készítmény, kedvező hatással rendelkezik a levél- és 
gubacsatkák ellen. A gyapjas állapotba (barkásodás) végzett le-
mosó kezelés a telelőhelyüket elhagyó, téli nyugalmukból aktivizá-
lódó egyedeket gyéríti. Vegetációban a lisztharmat és a peronosz-
póra elleni védekezést az előző évi fertőzések és az előrejelzés 
ismeretében preventíven kell megkezdeni, és a fertőzési veszély-
től függően a készítmény baktériumölő hatása következtében 
7-10 napos permetezési fordulókkal ajánlott ismételni. Általában a 
rezes kezelések fürtzáródás után kedvezően befolyásolják a szür-
kepenész elleni hatékony védekezéseket is. Erősebb fertőzés, kü-
lönösen fürtfertőzés estén a szert a felhasználás során felszívódó 
készítménnyel szükséges kombinálni. Gépi szüret után érdemes 
elvégezni egy fertőtlenítő permetezést az agrobaktérium elleni 
védekezés céljából 0,5 %-os töménységben.

Útmutató házikerti felhasználáshoz
• 1% = 10 liter vízhez 1 dl készítmény
• 0,5% = 10 liter vízhez 0,5 dl készítmény
• 2% = 10 liter vízhez 2 dl készítmény

Vegetációban is használható növényvédő szer.

A lemosó permetezést nagy lémennyiséggel, áztatás szerűen kell el-
végezni. A kijuttatott permetlé mennyisége a fakorona átmérőjétől 
függ. Egy 3 méter átmérőjű fa esetében 5-6 liter, ugyanekkora, de 
sűrűbb ágrendszerű fánál 8-9 liter permetlé kijuttatás szükséges. Az 
ökológiai növényvédelemben lényeges követelmény, hogy a permet-
lé közvetlenül érintkezzen a kártevővel vagy korokozóval.
A környezetbarát növényvédelem egyik fontos eleme. A Vektafid® R 
rovar- és gombaölőszer alkalmazása esetén a réz-hidroxid tartalma le-
hetővé teszi legszigorúbb fémréz/hektár éves mennyiség határérték 
betartását többszöri kezelés esetében is.
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Vegetációban a permetezések elvégzése a nyári időszakban a kora 
hajnali, vagy a késő esti órákban szükséges minden esetben 25°C alatti 
hőmérsékleti viszonyoknál. 25°C feletti alkalmazása perzselési veszély-
lyel jár. A bekevert permetlevet az elkészítés napján fel kell használni.

Gyártói ajánlás és figyelmeztetés:
A kijuttatáshoz szükséges permetlé mennyiségét a védendő növé-
nyek lombozatának nagyságától, művelésmódtól és a permetezőgép 
típusától függően kell megválasztani.
A felbontott göngyöleg tartalmát lehetőleg maradéktalanul fel kell 
használni. Több kombinációs partner permetlétartályba való beke-
verését megelőzően keverési próbát célszerű végezni. Olajosréz tar-
talmú termékeink nem keverhetőek magas nitrogén tartalmú műtrá-
gyákkal, továbbá nedvesítőszer adalék hozzáadása sem javasolt.
Felhasználás előtt olvassa el a használati utasítást és győződjön meg arról, 
hogy megértette.
Az ember és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében tart-
sa be a használati utasítást.
Gyerekek elől el kell zárni! 

Kiszerelés: 0,5 és 1 literes flakon, 5-20 literes kanna és 1000 literes IBC.
Kinyitás, kiöntés és felhasználás előtt alaposan felrázandó!
III. kategóriás készítmény, vásárlásához és felhasználásához külön en-
gedély nem szükséges.

A csomagolóeszköz újrafelhasználása tilos. 

Légi kijuttatás: nem engedélyezett.
Eltarthatóság: eredeti zárt csomagolásban, száraz, hűvös, biztosan 
fagymentes raktárban 2 év.



b i o t e c h n o l ó g i a

ROVAR- ÉS GOMBAÖLŐ 

VEKTAFID®VEKTAFID®
S
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Hatóanyag tartalom:  paraffinolaj  58 % (m/m) 
   poliszulfidkén  7 % (m/m) 
 
A hatóanyagok szerepe: 
A gyártáshoz használt nagytisztaságú paraffinolaj és a poliszulfidkén 
az Európai Unióban notifikált, engedélyezett hatóanyagok.
A paraffinolaj és a kén - kalcium összetevőjű poliszulfidkén – Vektafid® 
S  – kiváló rovarölő és gombaölő hatással rendelkező gyári kombiná-
ció.
Növényvédő olajokat régóta alkalmazzák rovarölő hatásuk miatt. Ha-
tásmechanizmusuk fizikai: a lágytestű ízeltlábúak - pajzstetvek, levél-
tetvek, atkák - testfelületét bevonva eltömítik azok légzőnyílásait, a 
tracheákat. Ezek legkisebb mennyiségben tartalmaznak a növényekre 
káros telítetlen és ciklikus szénhidrogéneket. Általában használatuk a 
nyugalmi időszakra korlátozódik. Nagy előnyük, hogy melegvérűekre 
kevéssé mérgezők. 
A poliszulfidkén erősen lúgos kémhatása közvetlenül is hat a gombák 
szaporító képleteire. A növény felületén felszabaduló kénhidrogén 
bejut a gombák konídiumaiba, illetve a rejtőzködő kártevőket is el-

VEKTAFID®VEKTAFID®
Rovar- és gombaölő permetezőszer
Emulzióképző koncentrátum (EC)

 

S
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Előírt növényvédelmi technológia
• Almában, körtében, szilvában, őszibarackban a készítményt a fel-

szaporodó takácsatkák gyérítésére a tavaszi időszakban 7-10 na-
ponként, 2-3 alkalommal megismételve célszerű alkalmazni. 

• Kalászosokban lisztharmat ellen a fertőzési veszélytől függően, 
1-3 alkalommal, szárba indulástól virágzásig célszerű védekezni, 
10-12 naponként.

pusztítja. Lassan oldódó mésztartalma segít a metszési sebek lezárá-
sában is, mert kalcium poliszulfid hatóanyaga a levegővel érintkezve 
szilárd, térhálós szerkezetű bevonatot képez a sebfelületen, ezáltal 
segíti a sebgyógyulást, és blokkolja a kórokozók támadását. Termé-
szetes úton lebomlik. 
A készítményhez használt emulgeátor egy nem ionos felületaktív 
anyag (Berol® EZ-1/ethoxyl alkohol C10-C16), ami növeli a víz nedvesítő 
képességét és segíti a permetlé egyenletes szétterülését – eloszlását. 
A Vektafid S víztaszító borítást is képez és ezáltal a kezelt növényi fe-
lület (termő rügy) egységes védettségét kap az esetleges fagy ellen. 

A készítmény felhasználására vonatkozó előírások

KULTÚRA KÁROSÍTÓ
KIJUTTATANDÓ PERMET-

LÉ TÖMÉNYSÉGE

Gyümölcsös, szőlő
őszi – tavaszi lemosásban

lisztharmat, pajzstetű, levél-
tetűtojások, körtelevél bolha, 

atkakártevők gyérítésre,
kultúrától függően cseppenésig

2-3%

Szőlő lisztharmat vegetációban 0,5-1,0%

Alma
takácsatkák gyérítésére  

vegetációban
0,5-1,0%

Ribiszke, málna, kösz-
méte,
feketebodza

Szamóca

takácsatkák, levéltetvek, 
pajzstetvek,áttelelő alakok ellen 

vegetációban

atkák, levéltetvek (vegetációban)

2,0-3,0%

0,5-1,0%

0,5-1,0% 

Szeder
szederatka áttelelő alakok ellen

vegetációban 
2-3%

0,5-1,0% 

Kalászosok
(árpa, búza, rozs, zab, tritikálé)

lisztharmat 1,0-2,0%
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• Ribiszke, málna, köszméte, fekete bodza kultúrákban takácsat-
kák, levéltetvek pajzstetvek, áttelelő alakjai ellen a védekezést 
ősszel lombhullás előtt, tavasszal rügypattanástól kezdve kell el-
végezni nagy permetlé-mennyiséggel, lemosásszerűen. Vegetáci-
óban, állománykezelésként, takácsatkák, levéltetvek, pajzstetvek 
károsító alakjainak gyérítésére, 7-10 naponként 2-3 alkalommal 
megismételve célszerű alkalmazni. Az alkalmazandó koncentráci-
ót az áttelelő alakok egyedszámától, illetve vegetációban a fertő-
zés erősségétől függően célszerű kiválasztani.

• Szamócában atkák, levéltetvek ellen tenyészidőszakban szükség 
szerinti ismétléssel teljes borítást biztosító permetlé mennyiség-
gel kell elvégezni. A készítmény beilleszthető a bogyós gyümölcsű 
kultúrák környezetkímélő integrált növényvédelmi technológiájá-
ba.

• Szederben szederatka áttelelő alakjai gyérítésére a védekezést 
ősszel lombhullás előtt, tavasszal rügypattanáskor, illetve bimbós 
állapotban és virágzás kezdetén javasolt elvégezni. A permetezés 
rügynyíláskor az áttelelő nőstények és az általuk lerakott tojások 
ellen is hatékony. Azt a kártevő vándorlásának időszakában, bim-
bós állapotban és a virágzás kezdetén is el kell végezni addig, amíg 
a vándorló egyedek a vacokkúpon meg nem telepednek.

• Szőlőben, vegetációban a készítményt a fertőzésveszély időszak-
ban preventív jelleggel, legkésőbb az első tünetek megjelenése-
kor kell kijuttatni, és a fertőzési veszélytől függően 7-12 napos 
időközönként szükség szerint (legfeljebb 5 alkalommal) célszerű 
megismételni. Melegebb/szárazabb időjárásnál alacsonyabb szer 
koncentráció és magasabb víz mennyiség használata ajánlott. Sú-
lyos fertőzésveszély fennállásakor a rövidebb (7-10 napos) perme-
tezési forduló és a magasabb koncentráció alkalmazása ajánlott. 
A permetlé mennyiségét a lombozat nagyságától függően kell 
megválasztani, mert minden esetben törekedni kell az egyenletes 
és teljes permetléfedésre, még a lombozat belsejében is.

Útmutató házikerti felhasználáshoz
• 1% = 10 liter vízhez 1 dl készítmény
• 0,5% = 10 liter vízhez 0,5 dl készítmény
• 2% = 10 liter vízhez 2 dl készítmény
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Vegetációban is használható növényvédő szer.

A lemosó permetezést fagymentes időszakban kell elvégezni. A szer 
hatását rontja a túl korai kijuttatás, amikor a kórokozok fejlődése és a 
károsítók mozgása még nem indult meg, valamint a kezelés utáni túl 
nagy mennyiségű csapadék, amely a szert lemoshatja.  
A permetezések elvégzése a nyári időszakban a kora hajnali, vagy a 
késő esti órákban szükséges minden esetben 25°C alatti hőmérsékle-
ti viszonyoknál. 25°C feletti alkalmazása perzselési veszéllyel jár. A be- 
kevert permetlevet az elkészítés napján fel kell használni. 

Gyártói ajánlás és figyelmeztetés:
Lúgos kémhatásra és poliszulfidra érzékeny növényvédő szerekkel 
nem keverhető. Ezért is, és a változó körülmények miatt minden eset-
ben végezzen előzetes keverési próbát! Réztartalmú növényvédő sze-
rekkel előzetes keverési próba elvégzése minden esetben szükséges. 
Olajos kéntartalmú termékeink nem keverhetőek sem magas nitro-
gén tartalmú műtrágyákkal, sem réztartalmú lombtrágyákkal; nedve-
sítőszer adalék hozzáadása sem javasolt.
A készítmény a réz és alumíniumtartalmú eszközöket kárósíthatja. 
Bőrizgató, súlyos nyálkahártya károsító, illetve allergizáló hatása le-
het. Felhasználás előtt olvassa el és azt követően tartsa be a termék 
használati útmutatójában leírtakat! A termékismertetőben közrea-
dott adatok és eljárások kizárólag tanácsadás célját szolgálják. A ké-
szítmény hatékonyságát számos olyan tényező befolyásolhatja, ami 
a gyártó hatáskörén kívül esik (időjárás, raktározás, és felhasználás 
körülményei), ezért az ebből eredő károkért nem tudunk felelősséget 
vállalni.
Kerülni kell a tömény szer elfolyását, elcsepegését, esetleges lenyelé-
sét. Munka végeztével alapos kézmosás szükséges. Tilos a szert, vagy 
annak fel nem használt maradékát, csomagolóanyagát folyókba vagy 
állóvizekbe juttatni. 
A felbontott göngyöleg tartalmát maradéktalanul fel kell használni! 
Felbontott göngyölegben a termék nem tárolható. Több kombinációs 
partner permetlé tartályba való bekeverést megelőzően keverési pró-
bát célszerű végezni. 
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Felhasználás előtt olvassa el a használati utasítást és győződjön meg arról, 
hogy megértette.
Az ember és a környezet veszélyeztetésének elkerülése érdekében tart-
sa be a használati utasítást.
Gyerekek elől el kell zárni! 

III. kategóriás készítmény, vásárlásához és felhasználásához külön en-
gedély nem szükséges.
A csomagolóeszköz újrafelhasználása tilos. 
Légi kijuttatás: nem engedélyezett.

Kiszerelés: 1000 literes IBC.
Eltarthatóság: eredeti zárt csomagolásban, száraz, hűvös, biztosan 
fagymentes raktárban 2 év.



b i o t e c h n o l ó g i a

EK MŰTRÁGYA 

VOLIGOP®VOLIGOP®
Bór
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Megengedett hatóanyag eltérés a 2003/2003 EK rendelet szerint.
Megjelenés: zöld, szagtalan oldat– nátrium- és klórmentes – prémium műtrá-
gya.

Az alkotó elemek szerepe a növények életében
A bór esszenciális mikroelem, alapvető szerepet játszik a növények tápanyag-
felvételében, a szénhidrátok és más asszimilátumok szállításában és felhal-
mozásában, a csírázásban, a gyökér- és szállítószövetek kialakításában, a 

BórBór
EK műtrágya 

VOLIGOP®VOLIGOP®

Tápanyagtartalom m/m % m/v % g/l

Nitrogén (N) 15,0 18,2 182

Kén elemi (S, szulfát) 2,0 2,4 24

Kén - trioxid (SO3) 5,0 6,0 60

Magnézium (Mg, szulfát) 1,2 1,4 14

Bór (B, bór-etanolamin) 2,50 3,0 30

Réz (Cu, szulfát) 0,03 0,037 0,37

Vas (Fe, szulfát) 0,05 0,061 0,61

Mangán (Mn, szulfát) 0,15 0,182 1,82

Molibdén (Mo, molibdát) 0,04 0,049 0,49

Cink (Zn, szulfát) 0,03 0,037 0,37

pH (eredeti oldat) 7,6 - 8,0

Sűrűség (g/cm3) 1,210 ± 0,005
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virág- és termésképzésben. Gyümölcsöknél meghatározó szerepe van a gene-
ratív szervek képződésében (virág és pollenképzés), és a növekedésben, sző-
lőben a pollen csírázásában, a jó megtermékenyítésben, kukoricában növeli  
a pollen életképességét. A bórhiány jellemző tünete a törpeszártagúság, a vi-
rágképzés akadályozása, a virágok lehullása. A bórhiányt elég korán, már a fán 
kialakuló eltorzult, barnás foltokról felismerhetjük, mely később átterjed a gyü-
mölcs húsára is. A gyümölcsökön torzulások vehetők észre, a termés húsának  
foltokban történő barnulása a legjellemzőbb, mint tárolási betegség. Bórhiány 
esetén a szilvánál a gyümölcs felreped, a színeződés rossz, a kötődés gyenge,  
a fiatal levelek kicsik maradnak, sárgulnak, a hajtáscsúcs elhalhat. Őszibarack-
nál és a kajszinál a gyümölcshúsban elhalások, barna foltok láthatók, a termés 
töpped, és egyenetlenül érik.
Jelentős szerepe van a kalciummal együtt a sejtfal kialakulásában, a növényi  
szövetek növekedésében, a növényi hormonok szabályozásában.

A talaj felvehető bórtartalma a kötöttség, valamint a talaj pH tartalmának nö-
vekedésével csökken. Az erős meszezés miatti lekötődés okozhatja a hiányát. 
A bór transzlokációja a növényben korlátozott, hiánya a fiatal növényi része-
ken jelentkezik.
A kétszikűek bórigénye kétszer – háromszor nagyobb, mint az egyszi-
kűeké. Bórhiányra érzékeny növények a repce, napraforgó, cukorrépa, 
szőlő, alma, burgonya. A repce bóros kezelése tavasszal zöldbimbós álla-
potban nem hagyható el, jelentős szerepe van a virágképzésben, a meg-
termékenyítésben, alkalmazásával fokozható  a kinyerhető olaj száza-
léka. A tavaszi regenerációhoz a repce nagy mennyiségű és megfelelő 
összetételű, könnyen felvehető tápanyagot igényel. Bórhiány esetén csök-
kenő fertilitás és bimbó lehullás is tapasztalható. A napraforgó közismerten  
bórigényes növény. Ennek hiányában a fiatal levelek a levélnyéltől kiindulva 
sárga, majd barna színt vesznek fel és elhalnak. A deformálódott és besod-
ródott levelek növekedése gátolt és a tenyészőcsúcs alatti rész felrepedezik. 
Elmaradhat a virágképződés és a fejlődő tányérok deformáltak, növekszik a 
léha kaszatok száma.
A bórhiány cukorrépánál szív- és szárazrothadás okoz. A gyümölcsfákon a hiány  
következtében romlik a megporzás hatékonysága, a virágok lehullanak. Sző-
lőnél jellegzetes az úgynevezett „madárkás fürt”, mely a hiányos terméke-
nyülés és a gátolt bogyófejlődés következménye.
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 A termék jelentősége
A Voligop® Bór a növények számára legfontosabb mikroelemekkel dúsí-
tott folyékony EK lombtrágya. Felhasználható számos termesztett növény 
tápanyag utánpótlására, gombaölő szeres vagy más növényvédelmi ke-
zeléssel egymenetben.  Szántóföldi és kertészeti kultúrákban, gyümölcs-
termesztésben javasoljuk 2-4 l/ha alkalmazását, az adott növény igényé-
nek és fenológiai fázisának megfelelően, cukorrépa, napraforgó, repce, 
mustár lombtrágyázásához növényvédelmi kezelésekkel egymenetben. 
Lombtrágyázáskor 0,5-1,5%, tápoldatozással 0,1-0,5% töménységben java-
soljuk.

Javasolt felhasználás szaktanácsadás alapján.
• Almatermésűek, körte: kezelések piros bimbós állapotban, meg-

ismételve sziromhullástól gyümölcsnövekedés alatt, majd beta-
karítás után, de még lombhullás előtt. A megfelelő lombfelület 
miatt ősszel mindenképpen javasolt a bóros lombtrágyázás, ami 
alkalmas a fák bórral való feltöltéséhez, ezzel a következő évi gyü-
mölcsök terméskötését segítjük elő. Virágzást, megtermékenyülést,  
virágpollen csírázást és terméskötést, hajtáscsúcs fejlődést segítő, 
virág elhalást csökkentő, beltartalmi mutatók javítására, fagykárcsök-
kentő hatású. Növeli a cukortartalmat és segíti a kalcium hasznosulá-
sát.

• Bogyósok és szamóca: kezelések fehérbimbós állapotban megismé-
telve 10-14 nap múlva; majd betakarítás után.

• Borsó, bab: kezelések virágzás előtt kötődés, termékenyülés elő-
segítésére, a virág és hüvely elrúgás mérséklésére (a molibdén  
hiánytünet megakadályozására). 

• Burgonya, édesburgonya: a teljes kelést követően (a bórhiány meg-
akadályozására), megismételve közvetlen virágzás előtt (a pollen-
tömlő képződés, a jobb kötődés céljából). Növeli a gumók keményítő 
tartalmát, minőségét. A bór optimizálja a kalcium beépülését a bur-
gonyagumókba; csökkenti a gumókban az edénynyalábok vasfoltos-
ságát és az enzimes barnulás előfordulását. Csökkenti a sugárgombás 
varasodás előfordulásának kockázatát.

• Cukorrépa, répa, takarmányrépa, fehérrépa, sárgarépa, zeller, re-
tek: kezelések 4-6 leveles állapottól, megismételve 6-8 és 8-10 és sor-
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záródás előtt, hiánytünetek esetén megismételve 10-14 nap múlva. A 
bórhiány a klasszikus „szívrothadásos” tünetben jelenik meg.

• Csonthéjasok - cseresznye, meggy, szilva: virágzás elején a termő-
rügy differenciálódás elősegítésére; majd július – augusztus forduló-
ján, érés kezdete előtt a gyümölcs méret és cukortartalom növelésé-
re, az egyöntetű érés elősegítésére, a télállóság fokozására.

• Csonthéjasok - őszi- és kajszibarack: virágzás elején kötődés és termé-
kenyülés elősegítésére; majd őszi bórfeltöltéshez de még lombhullás 
előtt a következő terméskötés javítására.  Növeli a cukortartalmat.

• Facélia (mézontófű) – Virágzás legelején 3 l/ha Voligop® Bór plusz 2l/
ha Voligop® Cink.

• Földimogyoró: kezelés az oldalhajtások képződésénél és virágzás-
ban.

• Hagymafélék: kezelések megfelelő levélfelület kialakulásakor, megis-
mételve 10-14 nap múlva. Javasolt a tárolási minőség és a kalciumfel-
vétel javításához.

• Héjas gyümölcsűek (dió, mogyoró, mandula, gesztenye, pisztácia, 
pekándió): közvetlenül rügyfakadás előtt és virágzás elején, a korai 
fajtáknál kötelezően a pollenszórás előtt (legkésőbb május 1-ig) a nő-
virágzat termékenyülés elősegítésére.

• Kabakosok: a virágzás előtt; a folyton termő fajtáknál a fő virágzás 
előtt.

• Kalászosok: ősszel 3-5 leveles fejlettségtől, kombinációban Voligop® 
Réz vagy Voligop® Nitrogén Extra lombtrágyával. Ősszel és/vagy ta-
vasszal más növényvédelmi munkával egymenetben.

• Káposztafélék: a fejképződés legelején; karfiol és brokkoli: virágzás 
előtt a virágzás beindítására megismételve 10-14 nap múlva citromnyi 
virágméretig.

• Kukorica, cirok: kezelés 3-5 leveles állapotban, szükség szerint megis-
mételve 7-9 leveles állapotban, címerhányáskor más növényvédelmi 
munkával egymenetben főleg aszályos időben. Kukoricában az elég-
telen bór ellátottság magas kálium adagolás mellett terméscsökke-
nést okoz. A kukorica nem kifejezetten bórigényes de a bórhiány ha-
tására a kukoricacsövek jóval rövidebbre, kisebbre nőnek és hiányos 
a szemek megtermékenyülése.

• Kültéri dísznövények, díszfák, díszcserjék (olajfafélék, banánfa, tűle-
velűek, citrusfélék, magnóliafélék - kivi is): vegetációs időszakban a 
teljes és formás növekedésért, a kompakt ágrendszer kialakításáért.
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• Lucerna: tavaszi megindulást követően, majd két héttel minden  
vágást követően.

• Napraforgó: 4-8 leveles majd csillagbimbós állapotban, más növény-
védelmi munkával egymenetben. Nyolc leveles állapotban 4 liter/ha 
Voligop® Bór és 2 liter/ha Voligop® Foszfor.

• Paprika és paradicsom: 4-6 leveles korban; a virágzás előtt; a folyton 
termő fajtáknál a fő virágzás előtt. Bórhiány következtében a kalcium 
növényen belüli szállítása sem megfelelő, mely sejtfalképződési zava-
rokat okozhat.

• Repce, mustár: kezelések ősszel (a gyökeresedés elősegítésére) 4-6 
leveles korban, tavasszal a szárba szökkenés előtt, és/vagy virág-
zás előtt főleg alacsony páratartalomnál. A repce bórigénye tízszer  
nagyobb a búzáénál.

• Szamóca, eper: tavaszi növekedés kezdetén, majd virágzás előtt  
és alatt.

• Szója, földimogyoró, csillagfürt: virágzás előtt Voligop® Kén Extra-
val kombinálva az egyszikű gyomirtással (quizalofop) egymenetben. 
A molibdén felvétele savas közegben gátolt, adagolása szükséges a 
nitrogén lekötő baktériumok intenzívebb működésének érdekében.

• Szőlő: kezelések fürtvirágzat kialakulásakor, és a virágrügyek megje-
lenésekor; majd szüret után. Virágzáskor a szőlő kielégítő bór ellátott-
sága, bór igénye sokszorosa, akár tízszerese a vasigényhez képest. 
Növeli a cukortartalmat, fokozza a fürtképződést, csökkenti a madár-
kás fürtök kialakulását.

• Zöldség (szabadföldi): kezelés 2-3 héttel az ültetés után, vagy 10-14 
nappal a palántázás után, 4-6 leveles korban.

Bórt tartalmazó öntözővízzel történő öntözés esetén a bórmérgezés el-
kerülése érdekében a bórtartalmat a növény érzékenységének függvé-
nyében kell meghatározni. 

Kiszerelés: 20 literes kanna és 1000 literes IBC.

Eltarthatóság: eredeti zárt csomagolásban, száraz, hűvös, biztosan fagy-
mentes raktárban 2 év.



b i o t e c h n o l ó g i a

EK MŰTRÁGYA 

VOLIGOP®VOLIGOP®
Bór Extra
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Megengedett hatóanyag eltérés a 2003/2003 EK rendelet szerint.
Megjelenés: színtelen, szagtalan oldat – nátrium- és klórmentes – pré-
mium műtrágya.

Az alkotó elemek szerepe a növények életében
A bór esszenciális mikroelem, alapvető szerepet játszik a növények 
tápanyag-felvételében, a szénhidrátok és más asszimilátok szállításá-
ban és felhalmozásában, a gyökér- és szállítószövetek kialakításában, 
a virág- és termésképzésben.
A homokos, erősen kimosódott, kolloid nélküli, magas só és magas 
pH tartalmú talajok bórhiányosak, bór ellátottságuk gyakran a mini-
mum szint alá csökken. Lúgos talajból a növény nem képes felvenni az 
oldhatatlan vegyületekké alakult bórt. Csak lombtrágyázással pótol-
ható. A bór és a molibdén áramlását a szárazság akadályozza, hiányuk  
döntően a legfiatalabb növényi részeken jelentkezik. 

Bór Extra
EK műtrágya 

VOLIGOP®VOLIGOP®

Tápanyagtartalom m/m % m/v % g/l

Nitrogén (N), ebből 15,0 18,4 184

   karbamid (N) 15,0 18,4 184

Bór (B, bór-etanolamin) 4,0 4,9 49

Molibdén (Mo, molibdát) 0,04 0,05 0,5

pH (eredeti oldat) 8,4 - 8,7

Sűrűség (g/cm3) 1,230 ± 0,005
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Az intenzív növénytermesztésben a mikroelem ellátásnak meghatá-
rozó szerepe van. Egyes szántóföldi növények (repce, cukorrépa, bur-
gonya, napraforgó), egyes zöldségfélék (káposzta, karalábé, karfiol), 
egyes gyümölcsfélék (alma, körte, őszibarack, szilva, szőlő,  málna) 
már korai fenológiai fázisban kiemelt bórigényűek. Megjegyzendő, 
hogy többször a legigényesebb növények egyben a legérzékenyeb-
bek is a bórtúladagolásra (pld. alma, körte, szamóca).
Egyes mikroelemeket képesek tárolni a növények, a tenyészidő elején 
megfelelő ellátással a szükséglet kielégíthető. A bórt azonban nem 
tárolja a növény, a bórszükséglet folyamatos, ezért a bórigényes nö-
vényeknél a bórt folyamatosan kell pótolni.
Érdemes megemlíteni a bór szerepét összefüggésben a repce télálló-
ságával is. A bór fontos szerepet tölt be az őszi repce kezdeti növeke-
dési szakaszában, fokozza a stressz tűrését.

Tekintettel egyes növények bórérzékenységére az öntözővíz biz-
tonságos felhasználásakor a bórtartalmat figyelembe kell venni. Egy 
tenyészidőszak alatt kijuttatott 50 mm öntözővíz esetében az érzé-
keny növényeknél 4 mg/l, bórtűrőknél 8 mg/l a javasolt mennyiség; 
duplázódó öntözővíz mennyiségnél a bór adag megfelezése aján-
lott (100 mm//2 ill. 4 mg/l; 200 mm//1 ill. 2 mg/l). A készítmény mo-
libdén mikroelem összetevője hivatott pótolni a talajok általában 
rendkívül alacsony molibdén tartalmát. A talajban más mikroelem-
hez képest is csak kis mennyiségben (<1-10 mg/kg) fordul elő, főleg 
a savanyú talajok molibdén hiányosak.  A molibdén adszorpciós kö-
tődése fokozódik a talaj savanyúságának növekedésével. Fontos  
szerepet játszik a növény növekedésében, fejlődésében, sejt-
működésében és a nitrogén felvételében, hasznosításában. Az 
egyes növények molibdén igénye nagyon eltérő, kifejezetten ér-
zékenyek: napraforgó, kukorica, paradicsom, saláta, spenót, ká-
posztafélék, lucerna, herefélék. Nem kielégítő Mo ellátottság 
esetén a növény klorofill tartalma csökken. A nitrogén hiányhoz 
hasonló tüneteket okoz. Az idősebb levelek klorotikussá válnak, 
majd besodródnak.  A növekedés és a virágképződés vontatottá vá-
lik, a hiány nitrát feldúsuláshoz „ál nitrogén hiányhoz” vezet. A ke-
resztesvirágúak fokozottan érzékenyek a molibdén hiányára, és az  
ú.n. ostornyelesség alakul ki. 
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A termékben lévő molibdén a növények számára létfontosságú enzi-
mek aktivátora. Felvételét a talajban a szulfátion gátolja, a foszfátion 
segíti. A növényben nem transzlokálódik, savanyú talajokon (<5,5 pH) 
a felvétele gátolt ezért elengedhetetlen a molibdén tartalmú lombtrá-
gyák alkalmazása.

A termék jelentősége
A Voligop® Bór Extra a növények számára legfontosabb mikroele-
mekkel dúsított folyékony EK lombtrágya. Felhasználható számos 
termesztett növény tápanyag utánpótlására, gyomirtással vagy más 
növényvédelmi kezeléssel egymenetben, előzetes keverési próba el-
végzésével. 
Szántóföldi és kertészeti kultúrákban, gyümölcstermesztésben ki-
emelten a bórigényes növények esetében javasoljuk 2-4 l/ha alkalma-
zását, az adott növény igényének és fenológiai fázisának megfelelően, 
cukorrépa, napraforgó, repce, mustár lombtrágyázásához növényvé-
delmi kezelésekkel egymenetben. Levéltrágyázáskor 0,5-1,5%, tápol-
datozással 0,1-0,5% töménységben javasoljuk.

Javasolt felhasználás szaktanácsadás alapján.

• Borsó, bab: 10-15 cm-es állapotban és virágzás előtt.

• Burgonya: virágzás kezdetén, gumóképzés alatt 2-3 ismétléssel.

• Cukorrépa, cékla, takarmányrépa: 4-6 leveles kortól a sorzáródá-
sig megismételve sorzáródás után az aktuális növényvédelmi ke-
zeléssel egymenetben.

• Dísznövények: virágzás előtt a virágzás serkentésére és a virágmi-
nőség javítására.

• Gyökérzöldség: az intenzív gyökérképződés idején 1-2 alkalommal 
a szívrothadás és a gyökérüregesedés, a zeller szár- és levélpety-
tyességének megelőzésére, erős gyökérnyak kialakulására.

• Gyümölcsösök: piros- illetve fehérbimbós állapotban, virágzás 
kezdetekor, fővirágzás előtt, sziromhulláskor, és termésnöveke-
dés kezdetekor kombinációs partnerként fél dózisban (termő-
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rügy differenciálódás, terméskötés, gyümölcsméret és gyümölcs 
cukortartalom növelésére);  majd betakarítás után, de levélhullás 
előtt a még zöld, aktív levélzetre bóros (és káliumos) tél előtti fel-
töltésre. Almatermésűekben szüret után a fák tartalékainak fel-
töltésére.

• Héjas gyümölcsűek (dió, mogyoró, mandula, gesztenye): közvet-
lenül virágzás után. 

• Kabakosok: a folyton termő fajtáknál a fő virágzás előtt (a többi-
nél virágzás előtt) 0,5-1 % töménységben a pollentömlő képződés 
érdekében, a kötődés javítására; gyökérpusztulás esetén – hideg 
időjárás, jégverés – a terméskiesés mérséklésére.

• Káposztafélék: 4-6 leveles korban, majd fejképződés kezdetekor.

• Kukoricában címerhányáskor az első rovarölő szeres kezeléssel 
egymenetben, magképződés és szemkitelítődés fokozására.

• Mák: intenzív levélképződés, virágzás elején (káliumos kombináci-
óban), illetve a gubóképződés alatt.

• Napraforgó: tőlevélrózsában a kezdeti induláshoz, majd csil-
lagbimbós állapotban az első gombaölő szeres kezeléssel 
egymenetben. 

• Olajlen, olajretek, mustár: a virágzás előtti gombaölő szeres keze-
léssel egymenetben.

• Repce: ősszel a fagyok előtt 4-6 leveles korban 5-8 cm-es fejlett-
ségnél regulátorozással egy menetben; tavasszal a hajtásképző-
déstől a virágzásig.

• Szamóca: fehérbimbós   állapotban   és   a virágzás   legelején.

• Szója: 4-6 leveles kortól, virágzás előtt, hüvelyesedés kezdetén 
más növényvédelmi kezeléssel egymenetben. (Imazamox kombi-
náció nem javasolt).

• Szőlő: közvetlenül virágzás előtt a kötődés fokozásá-
ra, majd egyszer a vesszőérés elősegítésére; kék szőlők 
esetében zsendülés kezdetén a színeződés fokozására,  
a cukortartalom növelésére.
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• Zöldségfélék: a szokásos   levéltrágyázási időpontokban közvetle-
nül virágzás előtt, virágzás és kötődés fokozására.

Kiszerelés: 20 literes kanna és 1000 literes IBC.

Eltarthatóság: eredeti zárt csomagolásban, száraz, hűvös, biztosan 
fagymentes raktárban 2 év.



b i o t e c h n o l ó g i a
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VOLIGOP®VOLIGOP®
Cink
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Megengedett hatóanyag eltérés a 2003/2003 EK rendelet szerint.
Megjelenés: zöld, szagtalan oldat – nátrium- és klórmentes – prémium műtrágya.

Az alkotó elemek szerepe a növények életében
A cink a növények számára nélkülözhetetlen mikroelem, meghatározó 
enzimaktivátor és enzimalkotórész, jelentős szerepet tölt be a sejtosztódás-
ban, a fehérjeszintézisben és az auxin termelésben. A vegetatív szervek ká-

EK műtrágya 

VOLIGOP®VOLIGOP®
Cink

Tápanyagtartalom m/m % m/v % g/l

Nitrogén (N), ebből 15,0 18,7 187

   karbamid (N) 14,8 18,45 184,5

ammónium (N) 0,2 0,25 2,5

Kén elemi (S , szulfát) 2,3 2,9 29

Kén - trioxid (SO3) 5,7 7,1 71

Bór (B, borát) 0,03 0,037 0,37

Réz (Cu , szulfát) 0,03 0,037 0,37

Vas (Fe , szulfát) 0,05 0,062 0,62

Mangán (Mn , szulfát) 0,15 0,187 1,87

Molibdén (Mo , molibdát) 0,04 0,05 0,50

Cink (Zn, szulfát) 4,0 5,0 50

pH (eredeti oldat) 3,4 - 3,6

Sűrűség (g/cm3) 1,242 ± 0,005
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rosodása mellett, a hiány pótlásának elmaradása esetén a generatív szervek 
fejlődése is károsodik.
A talajban inkább felvehetetlen formában található; foszfor és kalcium túl-
adagolásánál romlik a felvétele. Mozgékonysága a talajban csekély, a kém-
hatás csökkenésével növekvő tendenciájú. Általában a cink koncentrációja a 
talajban alacsony, az erősen meszezett (magas pH) és/vagy foszfáttrágyázott 
talajok gyakran cink hiányosak; a cink antagonista hatása figyelhető meg a 
foszforral szemben. Cinkhiány alakulhat ki a homokos, lúgos, hideg, aszályos 
vagy túl nedves talajokon. Meszes talajokon lehet számítani leginkább a túl-
zott foszfor indukálta – antagonizmusokból fakadó – cink hiányra.
A cink mozgása a növényben – az idősebb levelek felől a fiatalabbak felé - 
függ a talaj cinkellátottságától, ezért a hiánytünetek először a köztes szinte-
ken jelennek meg.
Cinkhiány esetén a gátolt szénhidrát-anyagcsere következtében csökken a 
növények fagyellenállósága. A cinkhiány a legelterjedtebb mikroelem hiány, 
amely akár 20%-os termésveszteséget is okozhat még az előtt, hogy bármi-
lyen látható hiány-tünetet észlelnénk.

A kukorica, len, bab, cukorrépa, burgonya, paradicsom, lucerna jelentős vagy 
közepes termésveszteséggel válaszol a hiányos cink ellátottságra. Alkalma-
zásával a repcében jelentős gyökértömeg növekedés érhető el; a gyökerek 
mélyebbre hatolnak, így a száraz periódusokat is jobban átvészeli a repce.

A cink a gyümölcsfák (csonthéjasok, almafélék) termésnövekedésének sza-
bályozója, hiánya ágelhalást, gyenge virágzást és rossz termésképzést ered-
ményez, a gyümölcshúsban barna foltok keletkeznek. A cink a csemegesző-
lők, és a borszőlők magképzésének meghatározó eleme is (a bórral együtt), 
hatására intenzívebbé válik a fotoszintézis és növekszik a termés mennyisé-
ge. Egyes zöldségféléktől eltekintve (fokhagyma) a növények többsége az 
átlagnál nagyobb cinkigényű. Közvetlenül lombtrágyázással ez nagy részben 
pótolható.
Cinkhiányos termőhelyen a helyesen kivitelezett lombtrágyázás a termesztett 
növény értékmérő tulajdonságainak akár 30%-os javulását is eredményezheti. 

Cinkhiány esetén az idősebb levelek érközi mozaikszerű klorózisa, majd tel-
jes kifehéredése tapasztalható. A hiány következtében a kukoricaleveleken a 
középér mellett mindkét oldalon klorotikus csíkok alakulnak ki, a levélalaptól 
egészen a csúcsig, miközben a középér, a levélcsúcs és a levélszél zöld marad. 
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Tartós hiány esetén a levél szürkés bronzszínű lesz, majd elhal. A fiatal kuko-
ricalevelek „rügyfehéredése” a levelek majdnem teljes kifehéredését jelenti.
Krónikus cinkhiány esetén a vegetatív szervek károsodása mellett, a generatív 
szervek is károsodnak, virág- és termésképzési zavarok tapasztalhatóak, ami 
akár drasztikus termésveszteséghez vezethet. 
Meghatározó szerepe van a kukoricacső fejlődésében, annak minden szaka-
szában.
Pozitív hatással van a betakarítható szemszámra, azok tömegére és ezáltal 
a betakarítható termés mennyiségére. Döntő mértékben járul hozzá a maxi-
mális sorszám, a  soronkénti maximális szemszám, a maximális teljes értékű 
- embriót tartalmazó - szemszám kialakulásához, és a kialakult szemek nagy-
ságának és tömegének a növeléshez a kukorica csöveken.
A molibdén tartalmú Voligop® lombtrágyák alkalmazása esetén elkerülhető a 
takarmányozási szempontból káros molibdenózis kialakulása.

A termék jelentősége
A Voligop® Cink a növények számára legfontosabb mikroelemekkel dúsított 
folyékony valódi oldat EK lombtrágya. Felhasználható számos termesztett 
növény tápanyag utánpótlására, gyomirtással vagy más növényvédelmi keze-
léssel egymenetben, előzetes keverési próba elvégzésével. 

Szántóföldi, kertészeti kultúrákban, gyümölcs- és szőlőtermesztésben java-
soljuk 1-5 l/ha alkalmazását, az adott növény igényének és fenológiai fázisának 
megfelelően szaktanácsadás alapján:
• Almatermésűekben rügypattanáskor, majd megismételve 1-2 alkalom-

mal virágzás után 14-21 naponként, befejezve egy hónappal a betakarítás 
előtt. A primer levelek kialakulása és tápelemekkel történő ellátottsága 
rendkívül fontos a gyümölcsök szüretidei méretére és minőségére. Kora 
tavasszal kijuttatva csökkenti a hideg kedvezőtlen hatását, majd betaka-
rítás után, de levélhullás előtt a még zöld, aktív levélzetre – októbertől 
–  tél előtti cink feltöltésre. Szilvában nem javasolt. Ősszel kipermetezve 
fokozza a vesszők fagytűrését.

• Bogyósgyümölcsűek: szüret után, de lombhullás előtt a lombmegtartás 
érdekében (télre való felkészülés jegyében). 

• Borsó, bab: 4-6 leveles kortól virágzásig; a hüvelyképzés alatt a hüvely- és 
szemképződés fokozására.

• Burgonyában – a talaj cink ellátottságának függvényében – a növekedés 
kezdetétől, az intenzív növekedés, és a gumóképződés alatt. A burgonya 
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termesztésénél a cink kulcs szerepet játszik a nitrogén hasznosulásában 
és a keményítő képződésben.

• Cukorrépában levélzáródás idején; meszezés után a következő évben 
sorzáródástól 2-3 alkalommal szükség szerint, a kialakuló cinkhiány pót-
lására.

• Csonthéjasok (cseresznye, meggy, szilva): virágzás után intenzív növeke-
dés időszakában; szüret után, de még aktív lombfelület esetén a cinkhi-
ány pótlására. Nagy termés után a cink pótlása elengedhetetlen a követ-
kező évi magképződés érdekében.

• Csonthéjasok (őszi- és kajszibarack): virágzás előtt! (Lélegző, nem 
parásodott kérgen keresztül is beépül) a fiatal részek kifejlődéséhez majd 
intenzív növekedés alatt; szüret után, de lombhullás előtt. Szilvában nem 
ajánlott.

• Hagymafélékben: kombinációs partnerként, segíti a gyökeresedést, 
megakadályozza a fokhagyma levéltörés kialakulását.

• Héjas gyümölcsűek (dió, mogyoró, mandula, gesztenye): kihagyhatatlan 
kezelés rügyfakadást követően a termőrügyek egészséges differenciáló-
dásának érdekében, a termőrügy differenciálódás elősegítésére. 

• Fűfélékben (gyep) két valódi leveles kortól októberig 14 naponta 0,5-1% 
töménységben. Friss fűnyírást követően legalább 24-48 óra eltelte után.

• Hüvelyesekben (szója, borsó, bab) 4 leveles kortól virágzásig egy alka-
lommal, a hüvely és szemképződés elősegítésére.

• Kalászosokban ősszel, 3-4 leveles állapottól a zászlóslevél megjelenésé-
ig, begyökeresedés elősegítésére és stressz tűrőképesség növelésére 
(gyomirtással egymenetben).

• Kukoricában (csemege-, áru- és hibrid-) akár gyomirtással egymenetben  
5-8 leveles korban (növeli a gyökérelágazások és hajszálgyökerek kép-
ződését), hidas traktor hiányában 10 leveles korban , címerhányáskor a 
virágzás kezdetéig (csődifferenciálódás elősegítésre, szemsorok és a 
sorokban képződő szemek számának növelésére, a csőkezdemények 
kondíciójának fokozására,  kötödés javítására) különös tekintettel a hib-
rid kukoricára. Kukoricában a nitrogén felhasználás hatékonysága javul a 
cinktrágyázást követően. A cink hiánya terméketlen csövekhez vezethet, 
mivel a bibeszálak elveszíthetik orientációjukat, és nem hajtanak ki.  A ter-
mék kén alkotóeleme szükséges a kukorica csíra kialakulásához, ez pedig 
befolyásolja a szemek keményítő tartalmát. A csernozjom talajok cinkhi-
ányosak. A foszfor – cink ellentét miatt a túlzott foszfor ellátás gátolhat-
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ja a növények cinkfelvételét. A csemegekukorica fokozottan érzékeny a 
mikroelemek hiányára, a lombtrágyázás nem hagyható el, cink, mangán 
és molibdén igényes. Amikor kifejlődik a teljes növénymagasság, és a cső-
kezdeményeken meghatározódik a potenciális magszám a rekordtermés-
re törekvő,  igényes gazdák ilyenkor beiktatnak egy cink lombtrágyázást 
(ami esetleg összeköthető moly, vagy kukoricabogár elleni védekezés-
sel).

• Kültéri dísznövények, díszfák, díszcserjék, fák, bokrok, fenyőfélék: rügy-
pattanás után 0,4-0,5 % töménységben a hajtásnövekedés és a fiatal nö-
vényi részek differenciálódásának elősegítésére, cinkhiányos területeken 
kötelezően.

• Mákban (őszi és tavaszi egyaránt): tőlevélrózsában a magszár kialakulá-
sának elősegítésére 1% töménységben. 

• Paprika, paradicsom: virágzás kezdetétől, kritikus időjárásban rendszere-
sen 7-10 naponként.

• Pillangósvirágú és szálastakarmányok: zöldbimbóban a bór és molibdén 
igény pótlására, szükség szerint Voligop® Kén Extra hozzáadásával.

• Repcében 2-6 leveles korban, majd a virágzás után magképződéskor ter-
mésbiztonság és termésminőség javítására.

• Szójában 10-15 cm-es növény fejlettségnél 4-6 leveles korban más nö-
vényvédelmi kezeléssel egymenetben.

• Szőlőben rügypattanás és virágzás között, és kötődéskor a fiatal növényi 
részek differenciálódására. A szőlő virágzáskor kielégítő cink ellátottsá-
ga, cink igénye tízszerese - húszsorosa a vasigényhez képest.

• Zöldségfélék (szabadföldi és üvegházi) kiültetéstől kezdődően a növény-
védelmi munkákkal egymenetben virágképződés és megtermékenyülés 
fokozására.

Általános javaslat: levéltrágyázáskor 0,5-2%, tápoldatozással 0,1-0,5% tömény-
ségben.
A cink és a mangán, a cink és a foszfor antagonizmusa miatt  nem érdemes 
keverni az ilyen hatóanyagú termékeket.

Kiszerelés: 20 literes kanna és 1000 literes IBC.

Eltarthatóság: eredeti zárt csomagolásban, száraz, hűvös, biztosan fagymentes  
raktárban 2 év.
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Megengedett hatóanyag eltérés a 2003/2003 EK rendelet szerint.
Megjelenés: színtelen, szagtalan oldat – nátrium- és klórmentes – pré-
mium műtrágya.

Az alkotó elemek szerepe a növények életében
A növények energiaforgalmában szereplő anyagok alkotója, a genera-
tív szervek működésének elengedhetetlen eleme. A foszfát nem redu-
kált, ha nem oxidált formában hasznosul.
Az oldható foszfort a növények több formában is felveszik a talajból, 
a növényben gyorsan és könnyen transzlokálódik, ezért a tünetek az 
idősebb leveleken jelennek meg. A talajban erősen kötődik, a vízzel 
szinte nem mozog. A gyökerek a foszfort csak kis távolságból képe-
sek felvenni, a foszfor gyengébb mozgású a talajba, mint bármely más 

EK műtrágya 

VOLIGOP®VOLIGOP®
Foszfor

Tápanyagtartalom m/m % m/v % g/l

Foszfor  (P, foszfát) 4,3 5,0 50

Foszfor - pentoxid (P2O5) 9,8 11,3 113

Kálium (K, hidroxid) 7,3 8,4 84

Kálium - oxid (K2O) 8,8 10,0 100

Molibdén (Mo, molibdát) 0,04 0,046 0,46

pH (eredeti oldat) 6,1 - 6,3

Sűrűség (g/cm3) 1,160 ± 0,005
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elem. A talajra juttatott foszfor kimosódhat, vagy lekötődik és elvész 
a növény számára. A lombtrágyázás segíti a foszforutánpótlást.

A növények foszfor felvétel igénye több fenológiai fázisban – nem 
egyenletesen – igen jelentős. Először a csírázás, gyökérnövekedés, haj-
tásnövekedéshez; majd a virág kialakulás, magképződés (pld. repcé-
ben a foszfor felvételnek maximuma egyszer virágzáskor, és egyszer 
éréskor van), szőlőben a termésfejlődés időszakában. Palántaneve-
léshez, indításhoz (gyökérnövekedés elősegítésére), virágzó csere-
pes dísznövények virágoztatásakor. A foszfor segíti a növekedést, az 
erőteljes gyökérfejlődést, a generatív fejlődést, kedvező hatással van 
a termésminőségére, a fehérjeképződésre, hiányára a növekedés 
lelassul, a gyökér növekedése gátolt. Szerepe van a kaszatméret, a 
teltség kialakulásába, az olajképződésben, a megtermékenyülésben, 
a szárazanyag felhalmozásban. A Voligop® Foszfor a magas tápanyag-
tartalmának köszönhetően biztosítja az őszi káposztarepce erős nö-
vekedési és virágzási időszak energia igényéhez szükséges foszfort, 
így a hosszú virágzással, a meghosszabbodott terméskötődéssel, a 
becők számának növekedésén keresztül a termés mennyiségének nö-
velését.
A túladagolása közvetlenül nem okoz jelentős tüneteket, nem emeli a 
talaj só szintjét, ezért indokolt esetben alkalmazható egyszerre nagy-
adagú kijuttatása is. A talajban a foszfor túladagolása gátolja a cink 
felvételét.
A foszfor és a kalcium, a foszfor és a vas kölcsönösen gátolják egymás 
hatását. A foszfor inaktiválja a réz és a cink hatását.

A termék jelentősége
A Voligop® Foszfor a növények számára fontos káliummal és molib-
dénnel dúsított folyékony EK lombtrágya. Felhasználható számos 
termesztett növény tápanyag utánpótlására, önmagában vagy más 
növényvédelmi kezeléssel egymenetben, előzetes keverési próba el-
végzésével. 
A harmonikus növénytáplálás függ a megfelelő műtrágyaforma meg-
választásától. Foszforpótlásra javasoljuk 2-4 l/ha alkalmazását, az 
adott növény igényének és fenológiai fázisának megfelelően; levéltrá-
gyázáskor 0,5-2%, tápoldatozással 0,1-0,5% töménységben.
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 Javasolt felhasználás szaktanácsadás alapján.

• Almatermésűekben: teljes virágzástól gyümölcsnövekedés kez-
detéig.

• Burgonya (vető- és étkezési): 4-6 leveles kortól a virágzásig 1-3 
alkalommal, gyökeresedés majd a gumók eltarthatóságának fo-
kozására. A foszfor fenntartja a levelek és a burgonyagumó növe-
kedését, valamint kedvezően befolyásolja a keményítő minőségét 
és mennyiségét. A foszfornak kiemelkedő szerepe van a vetőgu-
mó termesztésben, gyorsítja az érést, növeli a vetőgumók bioló-
giai értékét. Fokozza a növény önálló védekezési mechanizmusát, 
gombafertőzéssel szembeni védekezőképességét.

• Csonthéjasokban sziromhullástól betakarításig.

• Cukorrépa: 4-6 leveles korig egy alkalommal önmagában kijuttat-
va! Aszály stressz kivédésére, minőség javítására. 

• Gyep, pázsit: ősszel a kelést követően az intenzív növekedés bein-
dulása előtt, a gyökeresedés elősegítésére.

• Gyökérzöldségek (répa, petrezselyem, cékla, retek, zeller): a 
lombfejlődést követően a gyökértermés növelésére.

• Hagymafélék, őszi és tavaszi fokhagyma: a kelést követően az in-
tenzív növekedés beindulása előtt. Az őszi fokhagyma tápanyag 
igénye legmagasabb májusban; a tavaszi fokhagyma tápanyag 
igénye a legmagasabb júniusban; a jelölt időszakban kéthetes is-
métléssel.

• Héjas gyümölcsűek (minden dió- és mogyorófélék, gesztenye, 
mandula): a levéltorzulás és a korai  levélhullás megelőzésére.

• Kabakosok (görög- és sárgadinnye, spárga- és főző- és olajtök, 
uborka, cukkini): a palántázást, a kiültetést követően a virágzásig 
legalább 2 alkalommal; a növények gyökeresedésének, ellenálló 
képességének segítésére, a mag és a termés képzés segítésére.

• Káposztafélék (káposzta, karfiol, kínai kel, brokkoli): kiültetés 
után a kezdeti fejlődés megindulásához, az erőteljes gyökérzet 
kialakulásához.
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• Kukoricában 5-7 leveles fejlettségnél, elősegíti az esetleges elfa-
gyás utáni minél előbbi regenerálódást. A kukorica a szükséges 
foszfor több mint a felét a generatív növekedési szakasz előtt ve-
szi fel. A foszforra a növényfejlődés korai szakaszaiban van szük-
ség, hogy biztosítsa a megfelelő gyökérnövekedést.

• Napraforgó (mustár, olajlen, olajterek, mák): 3-6 levélpártól; ked-
vezőtlen időjárás és/vagy genetikailag meghatározott lassú fejlő-
dés esetén nélkülözhetetlen. 

• Őszi kalászosok: lassú kezdeti fejlődés esetén ősszel és/vagy a 
kora tavaszi első lehetséges beavatkozással. A kalászosok szem-
termésében sok foszfor raktározódik, jelentős szerepe van a fe-
hérjék, cukor, keményítő szintézisében ezért befolyásolja a ter-
més minőségét és az ezermagtömeget.  A vegetációs periódus 
hosszú, a talajból korlátozott a foszfor felvehetősége. A búza a P 
80 %-át a szárba-indulás és a virágzás között igényli.

• Paprika (csemege- és fűszer-), paradicsom, tojásgyümölcs: a pa-
lántázást, a kiültetést követően a fejlődés gyorsítására, a hideg 
illetve az erős besugárzás, aszály kedvezőtlen hatásának kivédé-
sére. A kényszerből továbbnevelt palánták megnyúlásának meg-
akadályozására, a gyökeresedés elősegítésére. A foszfor felvétele 
a növények fiatal korában, az első 40-50 napban dinamikus. A tö-
meges virágzás, a terméskötés és magképzés idején is megnövek-
szik a foszfor felvétel igénye.

• Repce: visszamaradt kezdeti fejlődés esetén ősszel és/vagy a kora 
tavaszi első lehetséges beavatkozással, biztosítja az életképes 
gyökérrendszer kifejlődését. A repce korai fejlődési szakaszában 
egyenlő arányban igényli a nitrogén, a foszfor és a kálium táp-
anyag pótlást. A repce „antociános” foszforhiányát folyékony 
műtrágyával érdemes pótolni.

• Szója: foszfor igénye egységnyi termékre vetítve nagy, felvétele 
a hüvelykötéstől a szemkitelítődésig intenzív és folyamatos. A pil-
langósok gyökérzetének bakteriális gümőképződését, a gümők 
nitrogénkötési hatékonyságát jelentősen befolyásolja a foszfor 
és a kalcium.
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• Szőlő virágzás után szüretig 2-3 alkalommal.

• Zöldborsó: foszfor igényes növény, kezelendő intenzív növeke-
déskor, virágzás előtt.

• Trópusi gyümölcsök: 250 ml/100 liter; citrusfélék: 200 ml/100 liter; 
olíva fa: 2-300 ml/100 liter; különféle trópusi zöldségek, díszvirá-
gok esetében 200 ml/100 liter permetlé.

Kiszerelés: 20 literes kanna és 1000 literes IBC.

Eltarthatóság: eredeti zárt csomagolásban, száraz, hűvös, biztosan 
fagymentes raktárban 2 év.
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Megengedett hatóanyag eltérés a 2003/2003 EK rendelet szerint.
Megjelenés: színtelen, szagtalan oldat – nátrium- és klórmentes – prémium 
műtrágya.

Az alkotó elemek szerepe a növények életében
A kalciumnak meghatározó szerepe van a sejtfal megerősödésében, a sejt-
plazmára, a sejtmembránok áteresztő képességének szabályozására, a gyö-
kérnövekedésre. A tartószövetek építőköve, meghatározza a növények 
vitalitását, robusztusságát. A kalcium mennyisége a gyökérrendszer többi 
részéhez képest a hajszálgyökerekben 3-10-szer nagyobb. 
Kalciumhiány esetén (kétszikűek általában érzékenyebbek) a gyökerek növe-
kedése megáll; túlzott bősége mangán-, kálium-, bór-, cink-, magnézium- és 
vashiányt okozhat. A kalciumfelvétel nincs szoros összefüggésben a talaj kal-
cium tartalmával. A kalcium a bór, cink, mangán és vashoz hasonlóan a nö-
vényben nehezen transzlokálódik. Az idős levelek felhalmozzák, megkötik a 

Kalcium
EK műtrágya 

VOLIGOP®VOLIGOP®

Tápanyagtartalom m/m % m/v % g/l

Nitrogén (N), ebből 8,0 11,1 111

   nitrát (N) 8,0 11,1 111

Kalcium (Ca, nitrát) 10 13,9 139

Kalcium-oxid (CaO) 14 19,4 194

pH (eredeti oldat) 6,3 - 6,7

Sűrűség (g/cm3) 1,390 ± 0,005
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kalciumot, és a fiatal, gyorsan növekvő részek nem kapnak eleget. A hiánytü-
netek mindig a növésben lévő részeken mutatkoznak meg, növény specifiku-
san, a fiatal levelek a fonák felé kanalasodnak.
A kalcium-klorid, perzselési tüneteket okozhat. A klórmentes Voligop® Kalci-
um vízben maradék nélkül oldódó kalcium-nitrátot tartalmaz.
A kalciumnak rendkívüli szerepe van a téli alma és az őszibarack keserű foltosodá-
sának, a körte májfoltosodásának, a cseresznye kirepedésének, a gyümölcsök  
elpuhulásának kivédésben.
Almástermésűekben javasolt kalciumpótlásra a hússzilárdság fokozásával a 
tárolhatóság javításának érdekében, és a termés kifejlődéséhez. A kalcium 
beépülése a termésbe a legintenzívebb a termékenyülést követő 6. héten, 
a termésnövekedés sejtosztódási időszakában. A korai stipikesedés gyakori 
a nagyobb almákon mivel a természetes úton nem jut elég kalcium a gyü-
mölcsbe. Kalciumhiány esetén leáll a gyökerek növekedése, csúcsi részük 
elnyálkásodik, megbarnul, majd elhal; a fiatal levelek eltorzulhatnak, majd a 
gyümölcsön barna keserűfoltok keletkeznek. Almástermésűeknél a termés-
mennyiség növekedésével a magnézium és a kálium mennyisége csökken a 
termésben, ellenkezőleg a kalcium relatív állandó. Ezért a nagymennyiségű, 
de apróbb gyümölcsméretnél kevésbé jelentkezik a stipikesedés, ekkor ked-
vezőbb a K+Mg/Ca arány a termésben. Kalciumhiányra az őszibaracknál a fia-
tal levelek a csúcstól kezdődően torzulnak,  elhalnak.
A kalcium szerepe jelentős a repce számára is. Biztosítja a szárszilárdságot, 
ami egy magas habitusú növény esetében rendkívül fontos. Kalciumhiányra 
érzékeny további növények a borsó, szegfű, paprika, paradicsom, tojásgyü-
mölcs (termés csúcsszáradása a virág felöli részen), uborka (íz romlás), diny-
nye (héj és húsbarnulás, legfelső fiatal levelek zsugorosodása, csúcspusztu-
lás), saláta (levélszél barnulás), sárgarépa (a gyökérzet nyálkásodik).
A szőlőbogyó jó héjszerkezete kedvező hatással van a növényvédelmi szem-
pontokra is. A jó kalcium ellátottságnak nagy szerepe van abban, hogy az 
egyes gépi munkáknál a héj vastagság miatt a kisebb ütéseket is jobban el-
viseli a szőlőbogyó, például a hajtásbefűző gép munkája vagy a gépi szüret 
során.
A kalcium nélkülözhetetlen a sejtfalak és a gyökér szabályos növekedéséhez.  
A Voligop® Kalcium használatának előnyei zöldségféléknél a következőkben 
foglalhatók össze:
• javítja a tárolhatóság idejét és a tárolt zöldségfélék minőségét, a tárolási 

veszteséget csökkenti az által, hogy a sejtfalak szilárdságát erősíti.
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• javítja a szállíthatóságot, csökkenti a szállítás idején a törődésből, sérü-
lésből adódó veszteségeket a bogyók héjának vastagításával.

• elősegíti a gyökérzet fejlődését, a gyökértenyészőcsúcs differenciálódá-
sát, így fokozza – még kedvezőtlen minőségű talajon is – más tápanyagok 
felvételét

• javítja a szárszilárdságot, aminek a gépi betakarításnál van jelentősége.
• javítja, keményebb sejtfalállomány következtében, fokozza a zöldségfélék  

betegség-ellenálló képességét, megelőzhető a paradicsom csúcsrotha-
dása, paprikánál a barna foltosodás.

• a kacsolást, metszést, tűzdelést és oltást követően elősegíti a 
kalluszképződést (a seb begyógyulását).

A kalcium-nitrát levélen keresztüli felvétele igen jó, ezért eredményesen használ-
ható minden Ca igényes (gyümölcsfélék, zöldség, virág, szőlő) kultúrában. A kalci-
um-pótlást lombtrágyázással az intenzív lombnövekedéskor el kell kezdeni, hogy  
ne induljon meg a levelek kalcium lekötése, illetve a kezelést többször kell  
megismételni. 

A termék jelentősége
A Voligop® Kalcium a növények számára kívánt formában és arányban dú-
sított folyékony EK lombtrágya. Felhasználható számos termesztett nö-
vény tápanyag pótlására, önmagában vagy más növényvédelmi kezeléssel 
egymenetben, előzetes keverési próba elvégzésével. Általában a kalcium-
tartalmú készítmények törzsoldatban nem, vagy csak nehezen keverhetők 
más – főleg alacsony pH értékű – készítménnyel. Nem keverhető foszfát vagy 
szulfát tartalmú készítményekkel. Folyékony szerek keverhetősége ellenőriz-
hető, ha kevés vízben mindegyikből feloldunk 1-2 cseppet. A szerek nem ke-
verhetők, ha a folyadékban szilárd részecskék csapódnak ki. Javasolt a tank-
keverék minél rövidebb időn belüli kijuttatása. Háromnál több készítmény 
összekeverése nem javasolt. 
A kalcium gátolja esetenként inaktiválja a K, Mg, B, Cu, Fe, Mn és Zn hatását. 
A Ca és a P gátolják egymás hatását.
Szilárd lombtrágya feloldásánál vagy már kész folyékony lombtrágyák össze-
keverésénél figyelembe kell venni az adott tápelem(ek) oldhatóságát (ami 
alatt a telített oldatban oldott anyag és a víz oldószer tömegarányát értjük). 
Általában az oldhatóság 20 °C fokos vízre van megadva, az felett növekszik, 
alatta csökken, illetve az oldhatatlan „felesleg” kicsapódik. Több termék, 
több hatóanyag összekeverésénél egyik befolyásolja, csökkenti a másik old-
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hatóságát. Több esetben az egy tankban történő összekeverés nem ajánlott 
az esetleges oldhatatlan sók képződése miatt.
A kalcium-nitrát tartalmú készítményünk alkalmazását levéltrágyázáskor 0,5-
2%, tápoldatozással 0,1-0,5% töménységben javasoljuk, az adott növény igé-
nyének és fenológiai fázisának megfelelően szaktanácsadás alapján:
• Almástermésűek: 4 - 8 alkalommal (a körtében 2-4 alkalommal) 0,3-0,6% 

töménységben (az alacsonyabb adag a kevésbé hajlamos fajtáknál). Az 
első kezelés az alma ölddió méretétől kötelező ismétlésekkel az intenzív 
hajtás- és termésnövekedés idején  a várható betakarítás előtti hétig. A 
legtöbb kalcium közvetlenül a gyümölcs felszínén át jut a gyümölcshéj 
alatti szövetekbe. A Voligop® Kalcium alkalmazása kemény, kiváló színű, 
ízű s a tárolást jól tűrő almatermést eredményez.

• Bogyósgyümölcsűek: az intenzív sejtmegnyúlástól a zsendülésig 3-4 alka-
lommal a bogyókirepedés mérséklésére.

• Burgonya: gumóképződéstől (virágzás után) 10-14 naponta 2-3 alkalom-
mal a tárolási betegségek csökkentésére. A kalcium erősebbé teszi a bur-
gonyagumó héját, ezért ellenállóbb lesz a fekete, az ezüst, a poros és a 
sugárgombás varasodást okozó kórokozók ellen. A kalcium csökkenti a 
burgonyagumó belső vas- és a fekete foltosságát.

• Citrusfélék: a gyümölcs korai fejlődésének, majd a növekedésének idő-
szakában.

• Csonthéjasok (cseresznye, meggy): színesedés kezdetétől a betakarítás 
előtti 2. hétig betakarításkori vesztesség – gyümölcsrepedés – csökkenté-
sére. A kalcium a csonthéjasok egyik legfontosabb tápeleme. 

• Csonthéjasok (szilva, őszbarack, sárgabarack): sziromhullástól 7-14 na-
ponta 5-6 l/ha (0,5-0,6%) dózisban a várható betakarítás előtti hétig a 
gyümölcshéj kirepedésének megakadályozására, a maghéjszilárdság nö-
velésére ezzel csökkentve a szürkepenész másodlagos kialakulását. Je-
lentősen csökkenti a héj és a húsbarnulást.

• Dinnye: a gyümölcshús keménység fokozására a gyümölcsképzés idején 
14 naponta 3-5 l/ha (0,3 - 0,5 - 1%) dózisban. A csúcsrothadás, a termés hús-
színének kifehéredése - szivacsosodása,  cukortartalmának csökkenése 
és ízetlenségének  megelőzésére.

• Dísznövények: vegetatív növekedéstől a virágképződésig a szárerősítés 
és a virágminőség javítására.

• Gyökérzöldségek: gyökérfejlődés alatt 1-2 alkalommal, a kellő szilárdságú 
gyökér növekedéséhez.
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• Hagymafélék: fenntartja a fej tömöttségét és minőségét, biztosítja a fej 
tápanyag-ellátását, így kevesebb tárolási gond merül fel. 

• Héjas gyümölcsűek (dió, mogyoró, mandula, gesztenye): az intenzív sejt-
megnyúlástól a zsendülésig 10-14 naponta a héjképződés elősegítésére, 
az egyenetlen, vékony és behasadozó vagy üreges héj elkerülésére.

• Káposztafélék: a fejesedés megindulása után 1-2 alkalommal a levélszél-
száradás megakadályozására, a tárolhatóság javítására, fekete erűség 
kártételének mérséklésére, a fejes saláta lágy és száraz levélszél barnulá-
sának megakadályozására.

• Napraforgó: gyökérképződés és a szárszilárdság javítására 4-6 levélpáros 
állapotig 1-3 l/ha.

• Paprika (csemege- és fűszer-), paradicsom, tojásgyümölcs: virágzástól (a 
felvétel maximuma virágzáskor van) a második – harmadik terméskötő-
désig 7-14 naponta megismételve a gyümölcs csúcsszáradásos rothadás 
megakadályozására. A kalcium hiánya gyakran együtt jelentkezik a mag-
nézium hiánnyal.

• Repce: szükség szerint 4-6 leveles állapotban ősszel vagy kora tavasszal. 
A kalcium (és a bór) jelentősen csökkenti a szárfelrepedés kockázatát.

• Szamóca: a nem folyamatosan érő fajtáknál a virágzás kezdetétől 7-10 na-
ponta 3 alkalommal; a folyton érő fajtáknál 10-14 naponta 5-6 alkalommal, 
a szürkepenész kialakulásának csökkentésére.

• Szója: 4-5 leveles korig a szárszilárdság növelésére 1% töménységben. A 
pillangósok gyökérzetének bakteriális gümőképződését, a gümők nitro-
génkötési hatékonyságát jelentősen befolyásolja a kalcium és a foszfor.

• Szőlő: a terméskötődés után 3-5 l/ha adagban 7-14 naponta maximum 4 
alkalommal zsendülésig a bogyórepedés megelőzésére. A fürtkocsány-
bénulás közvetlen oka a viszonylagos kalcium és magnézium hiány.

• Uborka: kiültetéstől kezdődően a növényvédelmi munkákkal 
egymenetben, szedés alatt is a hajtásvég-pusztulás, a hajtáscsúcs gör-
csös tartás és levél kanalasodás megakadályozására.

• Zöldborsó: mész- és nitrogén igényes növény, kezelendő virágzás előtt.
• Zöldségfélék (különösen intenzív termesztésben): vegetációban igény 

szerint 2-5 alkalommal. 

Kiszerelés: 20 literes kanna és 1000 literes IBC.

Eltarthatóság: eredeti zárt csomagolásban, száraz, hűvös, biztosan fagymen-
tes raktárban 2 év.



b i o t e c h n o l ó g i a

EK MŰTRÁGYA 

VOLIGOP®VOLIGOP®
Kálium
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Megengedett hatóanyag eltérés a 2003/2003 EK rendelet szerint.
Megjelenés: színtelen, szagtalan oldat – nátrium- és klórmentes – prémium 
műtrágya.

A fő makroelem jelentősége
A káliumnak a vízháztartásban és az enzimek működésében van meghatáro-
zó szerepe, kimagaslóan a növekedési időszakban. Segíti a N-felvételt, így a 
fehérjeszintézist, de nem építő eleme a sejtnek.
A jó káliumellátás esetén növekszik a növények szárazságtűrő képessé-
ge, a nagy turgor-nyomás elősegíti a növény növekedését. A fiatal részek 
káliumban gazdagok, az elöregedő részekben a kalcium halmozódik fel.  
A kálium hiány vagy az úgynevezett „rejtett éhség” végső soron jelentős ter-
méscsökkenésben nyilvánul meg.

EK műtrágya 

VOLIGOP®VOLIGOP®
Kálium

Tápanyagtartalom m/m % m/v % g/l

Foszfor (P, foszfát) 3,6 4,1 41

Foszfor – pentoxid (P2O5) 8,2 9,5 95

Kálium  (K, hidroxid) 8,2 9,5 95

Kálium – oxid (K2O) 9,9 11,5 115

Molibdén (Mo, molibdát) 0,04 0,046 0,46

pH (eredeti oldat) 7,4 - 7,6

Sűrűség (g/cm3) 1,160 ± 0,005
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A kálium, a mangán és a vas szinergista hatásúak. Káliumhiány esetén káro-
sodik a virágképzés, csökken a szövetek szilárdsága, valamint a növények 
faggyal, kórokozókkal és kártevőkkel szembeni ellenállósága. Hiányos kálium 
ellátottságnál a sejtmegnyúlás akadályozott, ezért a gyümölcsök kisebbek 
lesznek. A Voligop® Kálium és a Voligop® Magnézium igény szerint az inten-
zív kertészeti kultúrák ideális folyékony műtrágyája. A kálium maximalizálja a 
vízfelvételt és a szárazanyag-termelődését.
Cukorrépa és burgonya esetében a legmagasabb a hektáronkénti kálium 
igény.
A magas nátrium tartalmú talajoknál a kálium felvétele gátolt. Ilyen talajokon 
az eltávolíthatatlan nátrium-túlsúly  szinte az összes növénynél problémát je-
lent. Megjegyzendő, hogy a nátriumot legjobban a cukorrépa tolerálja.
A káliumhiány-tünet először az idősebb leveleken jelentkezik, a levelek vissza-
hajlanak, nekrotikus fehéres-barna foltok jelentkeznek a levél szélein. A szilva 
és kajszi esetén a levél felfelé sodródik, világosabb, a levél lemeze a csúcs-
széltől barnul, majd elhal. Az őszibaracknál a levélszélek felfelé sodródnak és 
a lemez sarlószerűen a fonák felé hajlottak, az ágak vékonyak, a csúcs elhal. 
Káliumtöbblet hatására csökken a növény Ca és Mg felvétele, növekszik a ta-
laj sókoncentrációja, és anyagcserezavarok keletkeznek.
Káliumhiány hatására gyengül a virágképzés, a gyümölcsméret kisebb. Az érés  
később követezik be.
Általában a nagy kálium igényű zöldségfélékben magas a magnézium igény is.
A molibdén a termék rendkívül értékes összetevője, amelynek a felvéte-
lét segíti a foszfátion. Molibdén hiány esetén a burgonya fiatal levelei hal-
ványzöldek majd megbarnulnak, a levélszél besodródik és leszárad. Ke-
vesebb virág képződik, és azok megbarnulva elhalnak. A karfiol esetében 
gyakori a rózsatorzulás, ha a növény egyáltalán fejesedik, úgy a fej laza, 
barna színű lesz. A sárgarépa idős levelei megbarnulva elszáradnak, a nö-
vények, kicsik maradnak. Az uborka és a paradicsom molibdén hiányos 
idős levelein az érközi területek kivilágosodnak, széle besodródik, végül  
a levelek elhalnak. A zeller levelek szélein perzselések láthatók. 

A termék jelentősége
A Voligop® Kálium foszforral és molibdénnel dúsított folyékony klórmentes  
EK lombtrágya. A foszfor és a molibdén teszi kompletté a termék össze-
tételét. Felhasználható számos termesztett növény tápanyag utánpót-
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lására önmagában vagy más növényvédelmi kezeléssel egymenetben, 
előzetes keverési próba elvégzése mellett. A kezeléseket a vegetációs 
időszak alatt 2-4 alkalommal, általában a virágzás kezdetétől az érésig cél-
szerű elvégezni. Levéltrágyázáskor általában 0,5-2-4%, tápoldatozással 
0,1-0,5% töménységben javasoljuk szaktanácsadás alapján. Voligop® Nit-
rogén Extrával együtt kijuttatva rendkívül kedvező hatása van általában a  
növényekre.
Javasolt felhasználás szaktanácsadás alapján.
• Almástermésűekben zölddió nagyságtól színesedésig, a gyümölcs színe-

ződés és a termésminőség javítására. A téli fagyállóság szempontjából 
fontos a tenyészidőszak végén kialakult szén-nitrogén arány. A termék 
nem tartalmaz nitrogént ezért az biztonságosan alkalmazható ebből a 
szempontból is. A kálium segíti a termőrügy-differenciálódását, jobb a 
virágzás, kevesebb a gyümölcshullás, kedvezően befolyásolja a termés 
mennyiségét és részben a méretét is, a gyümölcsök keményebbek, íze-
sebbek, jobban tárolhatók lesznek.

• Burgonyában (és édesburgonyában) a gumóérés és a termésérés idején 
2-3 alkalommal. A jó kálium ellátás a lombozat erőssége mellett a termés 
minőségét, szárazanyag tartalmát, tárolhatóságát is javítja. A kálium és a 
foszfor növeli a burgonyagumók fejlődését (első kezelés gumónöveke-
dés kezdetén, megismételve szükség szerint kéthetente).

• Borsó: virágzás előtt és után a hüvely képződés idején 1-2 alkalommal.
• Citrusfélék: a kálium a legnagyobb mennyiségben igényelt tápanyag a 

teljes növény egészségének szempontjából.
• Cukorrépában a kelést követően 75-100 nap után 2-3 alkalommal, a sorzá-

ródás vége előtt a cukorképzés elősegítésére.
• Csonthéjasokban betakarítás után, de lombhullás előtt, fokozza a kö-

vetkező évi gyümölcskötést. A káliumos feltöltés kedvezően hat a gyü-
mölcsök savtartalmára valamint íz- és zamatanyagainak kialakulására.  
A gyümölcsfajok közül a kajszi válaszol legjobban a kálium bő-
séges műtrágyázásra. Helyes káliumellátottság esetén fája 
életerősebb, gazdagon virágzik és a terméshozama nagy.   
A szilva jól fejlődik a meszes talajokon, a homokos és az agyagos vályog-
talajokat egyaránt kedveli de de N-, K-, Ca-, és Mg-  fokozott ellátásra kell 
gondot fordítani. Nagyon fontos a K és N igény harmonikus kielégítése, 
hiszen a rügydifferenciálódás hiányos táplálás esetén nem megfelelő, 
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ezért a következő évben a fa „kihagy”. A termés tápanyagelvonása miatt 
a vesszők és a rügyek tápanyag-hiányosak lesznek. Ezek a részek későn 
érnek be, és fagyérzékenyek. Tehát egy rosszul táplált esztendő tönkre 
teheti több év eredményét is.

• Dísznövényekben alkalmanként 0,5% töménységben.
• Facélia (mézontófű) – húsz centiméteres állományban 3 liter/ha Voligop® 

Kálium (plusz 2 liter/ha Voligop® Bór Extra). A kálium a szárat szilárdítja és  
a mag csíraképességét fokozza, a növény gyökérzetének fejlődését és a 
magvak egyenletesebb érését kedvezően befolyásolja.

• Hagymafélékben a fejképződés elejétől kezdve, legalább 2-3 alka-
lommal. A legnagyobb mennyiségben a fejesedés során a hozam és a  
minőség érdekében, a szárazanyag és a cukor felhalmozódás, valamint  
a minőség maximalizálása érdekében van szükség.

• Héjas gyümölcsűekben (dió, mogyoró, mandula, szelídgesztenye) a ter-
mésérés alatt júliusban burokképződés és a gyümölcs méretnövelésére.

• Ipari paradicsom, paradicsom termesztése esetén kiültetéstől kezdődő-
en a növényvédelmi munkákkal egymenetben, a kálium felvétele a ter-
mésérésig folyamatosan nő. Kiemelten fontos a virágzás előtti, kötödés 
utáni és a termés színeződéskori kijuttatás, a betakarításkori egységes 
érés és az adott fajtára jellemző száraz-anyagtartalom elérésének érde-
kében. A termék nem tartalmaz nitrogént. A paradicsom termesztése 
alatt végig -  a palántázás előtti állapottól a betakarításig - szükség van a 
kálium ismételt akár négyszer - ötször történő alkalmazására.

• Kabakosokban (sárgadinnye, görögdinnye, tökfélék): termésképződés 
idején 4-5 alkalommal, fokozatosan növekvő 0,5>>1%-os töménységben. 
Rendkívül fontos a nagy és jó minőségű termés eléréséhez. 

• Kalászosokban ősszel 5-8 cm-es fejlettségtől (3-4 leveles korban) aszály-
tűrő képesség, télállóság, fagytűrő képesség fokozására, a bokrosodási 
csomó differenciálódásának az elősegítésére, állomány homogenizálá-
sára, tavasszal más növényvédelmi kezeléssel egymenetben a gyökértö-
meg és a gyökérfelület megőrzésére, hangsúlyosan aszályos időben.

• Káposztafélékben a fejesedés megindulása előtt és utána egy-egy alka-
lommal.

• Kerti gyep elhúzódó száraz, hideg ősz esetén 5-10 cm-es fűfejlettségnél 
az áttelelés alatti fagytűrő képesség növelésére; vegetációs időszakban 
bármikor az aszálytűrő képesség fokozására. Permetezés fűnyírás után 
az esti órákban.
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• Kukoricában 3-5 leveles korban a koraiság és az aszálytűrés javítására.  
Vegetációban bármikor, bármilyen más kezeléssel összevonva, külö-
nösen aszályos időjárás esetén. A kukoricának káliumra és nitrogénre 
egyenlő arányban van szüksége. A kukorica a szükséges kálium 80%-át 
a generatív fejlődési szakasz előtt veszi fel.  A kálium elengedhetetlen 
a kukorica vegetatív növekedéséhez, a virágszervek kibontásához és a 
megtermékenyüléshez.

• Napraforgó (olajos növények) tőlevélrózsában a rovarölő szeres keze-
lésekkel egymenetben a lassú fejlődési nehézségek kivédésére, illetve  
a virágzás előtti gombaölő szeres kezelésekkel egymenetben.   

• Repcében rendkívül fontos a jó télállóság kialakulásában. A kálium igény 
a virágzásig folyamatosan növekszik és tart még a becők fejlődésének 
időszakában is.

• Szamócában 3-4 alkalommal az érés során, más növényvédelmi kezelé-
sekkel egymenetben.

• Szójában virágzás előtt az évelő egyszikű gyomirtással egymenetben, 
szárazságtűrés fokozására. Kálium igénye nagy, felvétele a vegetatív 
időszakban a legnagyobb, majd fokozatosan csökken. A szója csök-
kenő mértékben N-K-Ca-P (egységenként 3-2-2-1) igényes növény.  
A szükséges kálium és foszfor mennyiségének csak felét igényli vegetatív 
időszakban, a másik felét a a hüvely képződésének időszakában, amikor 
igényli a kalcium, és kiemelten a vas pótlását is. 

• Szőlőben virágzástól a kötődés és a zsendülés közötti időszakban 2-3 al-
kalommal a termésminőség és a cukortartalom javítására. Jó hatással van 
a vesszőbeérésre, a virágzat kialakulására és a növény vízháztartására.

• Zöldborsó: kálium igényes növény, kezelendő virágzás előtt. 
• Zöldségfélékben a fejlődés kezdeti szakaszában 0,5-1%, később maximum  

4%-ban.

Kiszerelés: 20 literes kanna és 1000 literes IBC.

Eltarthatóság: eredeti zárt csomagolásban, száraz, hűvös, biztosan fagymentes  
raktárban 2 év.



b i o t e c h n o l ó g i a

EK MŰTRÁGYA 

VOLIGOP®VOLIGOP®
Kén Extra
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Megengedett hatóanyag eltérés a 2003/2003 EK rendelet szerint.
Megjelenés: áttetsző, szagtalan oldat – nátrium- és klórmentes – prémium műtrá-
gya.

A fő mezo- és mikroelem jelentősége
A kén az N-P-K után a 4. legnagyobb mennyiségben található nélkülözhe-
tetlen alkotó eleme a növényi szöveteknek, a fehérjék építőeleme, jelen 
van egyes esszenciális aminosavakban és vitaminokban. Mint fehérjealko-
tó közvetlen szerepe van a zavartalan növekedésben, nélkülözhetetlen táp-
elem. Fokozza a gyökerek növekedését, és ezáltal az egészséges növény 
fagytűrő képességét. A kén hatását semmilyen más elemmel nem lehet 
pótolni. Megfelelő mennyiségben növeli a zöldtömeget, serkenti a növé-
nyek vegetatív növekedését, segíti a klorofill képződést, javítja a takarmány- 
növények emészthetőségét, ízletességét. Hiánya esetén a növények növekedése 
lassul, tartásuk merevvé, színük klorotikussá válik. A hiány következménye a ter-
méscsökkenés, valamint a gyenge minőség. 

EK műtrágya 

VOLIGOP®VOLIGOP®
Kén Extra

Tápanyagtartalom m/m % m/v % g/l

Magnézium (Mg, szulfát) 3,1 4,0 40

Magnézium-oxid (MgO) 5,1 6,7 67

Kén elemi (S, szulfát) 7,2 9,5 95

Kén - trioxid (SO3) 18,0 23,7 237

pH (eredeti oldat) 7,4 - 7,8

Sűrűség (g/cm3) 1,240 ± 0,005
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Kénhiány alakul ki a savas, a homokos, és a rosszul szellőző tömörített talajokon.
A napraforgó kénigénye nagyon jelentős, a tenyészidő alatt felvett foszfor mint-
egy 2/3-a. Hiányában gátolt a fehérje- és az olajszintézis. Fokozottan kénigénye-
sek a magas olajsavtartalmú napraforgó fajták. 
A keresztes növények a leginkább kénigényesek, amely mintegy a duplája a kalá-
szosok kénfelvételének. A kénhiány következtében csökken az őszi káposztarep-
ce becőszáma és a becőnkénti szemszám. A repce jellegzetes kénhiány tünete a 
„fehérvirágúság”; kezdeti szakaszban a fiatal levelek aprók maradnak, kivilágo-
sodnak; szárba induláskor márványozottá válnak; a továbbiakban kialakuló virág-
zás elhúzódik, az érés késik, a becők száma és mérete csökken. 
A magnézium a klorofill szerkezeti eleme, meghatározó szerepe van a növények 
fotoszintézisében, csúcs irányban mozog a növényben. A magnéziumhiány elő-
ször az idősebb leveleken jelentkezik, a károsodott levelek korán lehullnak.

A termék jelentősége
A Voligop® Kén Extra a növények számára rendkívül fontos magnéziummal ha-
tékony arányban dúsított folyékony valódi oldat EK lombtrágya. Felhasználható 
számos termesztett növény tápanyag utánpótlására, gyomirtással vagy más nö-
vényvédelmi kezeléssel egymenetben. 
Kiváló hatékonysággal kombinálható tavasszal magas nitrogén tartalmú folyé-
konyműtrágyával (pld. NitroMol®  30 l/ha vagy Nitrosol 50 - 200 l/ha + Voligop® 
Kén Extra 2 l/ha + Bio Voligop® Molibdén 1 l/ha).
Kalászosokban szárazság esetén, a szilárdműtrágyák gátolt felvehetősége ese-
tében  javasolt a kalász növekedése alatt virágzás kezdetéig Voligop® Nitrogén 
Extra 5-15-20 liter/ha plusz Voligop® Kén Extra 2-5 liter/ha plusz Bio Voligop® Mo-
libdén 0,5-1 l/ha együttes kiadása .
Javasolt felhasználás szaktanácsadás alapján.
• Burgonya: egy héttel a teljes kelést követően, majd 10-14 naponta folyamato-

san a gumóképződés ideje alatt. A kénnek jelentős szerepe van a burgonya  
poros és sugárgombás varasodásának megelőzésében. Csökkenti a héj rend-
ellenességeit, és egészségesebb burgonyagumó megjelenést eredményez. A 
burgonya héjának jobb minősége javítja az eltarthatóságát is.

• Fehérje növényekben (szója, borsó) virágzás előtt a fehérje tartalom növelé-
sére, hiánytünetek esetén megismételve 10-14 nap múlva.

• Fűfélékben (gyep) két valódi leveles kortól október közepéig 14 naponta maxi-
mum 0,5% töménységben. Friss fűnyírást követően legalább 24 óra eltelte után.

• Gyümölcsfélék: a kén a vitaminok és fehérjék építőeleme, a magnézium a 
klorofill alkotója. Javasolt alkalmazás egérfüles – zöld bimbós állapotban, 
igény szerint megismételve bóros kombinációban sziromhullást követően 
2-3 alkalommal, 10-14 naponkénti gyakorisággal 0,3 - 0,5 % töménységben.  
Augusztustól a kén már nem javasolt.
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• Hagymafélékben a növény 15 cm-es magasságánál. Hiánytünetek jelentke-
zése esetén 10-14 nap múlva ismételjük meg a kezelést. Ösztönzi a növény 
fejlődését, adagolása a hagyma kívánt csípősségétől függően. A kénfelvétel 
legnagyobb arányban a tenyészidőszak késői időszakában, a fejesedés során 
a legmagasabb. A kén segít a növénynek a nitrogén jobb hasznosításában. A 
magas kéntartalmú növények jobban tűrik a kártevők és a kórokozók támadá-
sait is. A ként kapcsolatba hozták a hagyma héjának erősségével és színével is, 
segíti a jellegzetes íz anyagok kialakulását.

• Káposztafélékben 4-6 leveles fejlettségnél.
• Kukorica: intenzív növekedés valamint címerhányás idején szükség van nem 

csak nitrogén de kén utánpótlásra is. Csemege-, áru- és hibridkukoricában 
már 5-6 leveles korban gyomirtással egymenetben(csődifferenciálódás elő-
segítésre, szemsorok és a sorokban képződő szemek számának növelésé-
re, a csőkezdemények kondíciójának fokozására, kötödés javítására). A kén 
szükséges a kukoricacsíra kialakulásához és így befolyásolja a szemek kemé-
nyítő tartalmát. Intenzív növekedés valamint címerhányás idején is szükség 
van nem csak nitrogén de kén utánpótlásra is.

• Olajos növényekben (napraforgó – kiemelten a HO-fajták –, olajretek, olaj-
mák, olajtök, olajlen) 4-6 leveles állapotban illetve a virágzás előtt az olajsav 
tartalom növelésére, illetve a fotoszintézis és a zsírsavszintézis fokozására. 
Javasolt bóros lombtrágyával – Voligop® Bór vagy Bór Extra – kombinálni. A 
napraforgó – mint minden olajos növény – kloridérzékeny, ezért is rendkívül 
fontos, hogy az összes Voligop® készítmény nátrium- és klórmentes.

• Repcében a növény kénellátottságának javítására, kén hiányának megelőzésére 
4-6 leveles állapotban, kora tavasszal, majd az első emeletek virágzása előtt a sze-
mek fehérjetartalmának növelésére, gombás fertőzésekkel szembeni ellenálló  
képesség növelésére. Teljes virágzásban a repcét nem szabad permetezni.  
A termék mangánt nem tartalmaz viszont tartalmaz magnéziumot és a nö-
vény számára azonnal felvehető – oxidált (SO3) – formában tartalmazza a 
ként, így az azonnal hasznosítható. Az olajos növényekben a kén jelenléte 
nélkül a nitrogén nem hasznosul! 

• Sárgarépa, fehérrépa a növény a 15 cm-es magasságánál. Hiánytünetek je-
lentkezése esetén 10-14 nap múlva ismételjük meg a kezelést.

• Szójában: hüvelyképződés kezdetétől magképződés kezdetéig.

Általában levéltrágyázáskor 0,5-2%, tápoldatozással 0,1-0,5% töménységben.

Kiszerelés: 20 literes kanna és 1000 literes IBC.

Eltarthatóság: eredeti zárt csomagolásban, száraz, hűvös, biztosan fagymentes 
raktárban 2 év.



b i o t e c h n o l ó g i a

EK MŰTRÁGYA 

VOLIGOP®VOLIGOP®
Kén Kalászos
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Megengedett hatóanyag eltérés a 2003/2003 EK rendelet szerint.
Megjelenés: sárgás, szagtalan oldat – nátrium- és klórmentes – prémium mű-
trágya.

A fő mezo- és mikroelem jelentősége
A kén a növényi fehérjék építőeleme; a kéntartalmú aminosavakon kívül egyes 
vitaminok, peptidek, lipidek, növényi olajok alkotórésze. A zavartalan növeke-
désben van rendkívüli szerepe. A kén hiánya akadályozza a fehérjeszintézist; 
oldható nitrogénvegyületek halmozódnak fel és egy idő után a nitrogénhiányra 
jellemző klorózis tünetei jelentkeznek, először az idősebb leveleken.

EK műtrágya 

VOLIGOP®VOLIGOP®
Kén Kalászos

Tápanyagtartalom m/m % m/v % g/l

Nitrogén (N), ebből 15,0 19,8 198

   karbamid (N) 15,0 19,8 198

Magnézium (Mg, szulfát) 3,7 4,9 49

Magnézium-oxid (MgO) 6,1 8,0 80

Kén elemi (S, szulfát) 5,0 6,6 66

Kén - trioxid (SO3) 12,5 16,5 165

pH (eredeti oldat) 4,9 - 5,2

Sűrűség (g/cm3) 1,330 ± 0,005
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A növények kénigénye eltérő, a gazdasági növényeknél egytizede a nitrogén-
hez képest, de az olajos növények kénigénye igen jelentős. A homokos, 2%-nál 
alacsonyabb szerves anyag tartalmú talajok kéntartalma alacsony.
A növényekben a kén bazipetálisan gyakorlatilag nem transzlokálódik, a szür-
kés-sárgás tünetek a fiatal leveleken jelentkeznek, ezek növekedése lelassul. 
A kukoricában érközi klorotikus csíkok jelennek meg, a búza, a dohány eseté-
ben az egész növény kisárgulhat, a szója, a burgonya levelein érközi klorotikus 
foltok jelennek meg.
A kén és a nitrogén metabolizmusa kapcsolt; magas nitrogén ellátottság ese-
tén fokozódik a növény kén igénye.

Gabonaféléknél megfelelő mennyiségben a kén javítja a sütőipari értékmérők,  
a cereáliák, hüvelyesek, olajos növények minőségi paramétereinek alakulását. 
A gabonafélék kénhiányára jellemző tünetek legelőször a tábla lazább talajú 
részein jelentkeznek rendszertelen alakú, tónusukat vesztett, nitrogénhiány-
ra emlékeztető foltok formájában. Ezt követően aszálykárra utaló tünetek 
jelennek meg, a csökkent ellenálló képesség miatt gombás fertőzések lép-
hetnek fel. A fiatal levelek kisárgulnak, csökken a növény hajtásszáma, és a 
kalászonkénti szemek száma. Kalászosokban a 2 nóduszos állapot után a kén-
hiány már csak részben pótolható. 
A kénhiányos búza lisztjéből készült tészta nyújthatósága csökken, elveszti 
rugalmasságát, szívóssá válik; a sütőipari értékmérők romlása mellett a ke-
nyértérfogat csökkenését eredményezi.

A termék jelentősége
A Voligop® Kén Kalászos a növények számára rendkívül fontos nitrogénnel 
és magnéziummal, hatékony arányban dúsított folyékony EK lombtrágya. Fel-
használható számos termesztett növény tápanyag utánpótlására, gyomirtás-
sal vagy más növényvédelmi kezeléssel egymenetben. Kedvezően befolyásol-
ja az állomány szárazságtűrését.

Szántóföldi és kertészeti kultúrákban javasoljuk 3-5 l/ha alkalmazását, az adott 
növény igényének és fenológiai fázisának megfelelően; levéltrágyázáskor 0,5-
2%, tápoldatozással 0,1-0,5% töménységben. 
Javasolt felhasználás szaktanácsadás alapján.
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• Kalászosokban a kénhiány bokrosodás végén szárba induláskor jelent- 
kező látható tünet. Összetéveszthető a N hiánnyal és N adagolás hatására 
a hiány csak fokozódik; a légköri aszály hatására az tovább fokozódik. A 
kötelező kénpótlásra szárbaindulás kezdetétől az első nódusz kialakulá-
sáig az első csapadék után. Minőségjavításra a szemek tejes érésének idő-
szaka alatt, vagy a zászlós levél fejlődésének kezdetétől a szemek teljes 
érési időszakának végéig más növényvédelmi munkákkal egymenetben, 
a növény kénigényéhez igazított gyakorisággal. Az elmulasztott kezelés 
hiányában a maximális termés nem érhető el. Két nóduszos állapot után  
a teljes kénhiány már csak részben pótolható.

• Kukoricában (csemege-, áru- és hibrid-) akár gyomirtással egymenetben 
5-6 leveles korban (csődifferenciálódás elősegítésre, szemsorok és a so-
rokban képződő szemek számának növelésére, a csőkezdemények kon-
díciójának fokozására, kötödés javítására). A kén szükséges a kukoricacsí-
ra kialakulásához és így befolyásolja a szemek keményítő tartalmát.

Kiszerelés: 20 literes kanna és 1000 literes IBC.

Eltarthatóság: eredeti zárt csomagolásban, száraz, hűvös, biztosan fagymen-
tes raktárban 2 év.



b i o t e c h n o l ó g i a

EK MŰTRÁGYA 

VOLIGOP®VOLIGOP®
Magnézium
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Megengedett hatóanyag eltérés a 2003/2003 EK rendelet szerint.
Megjelenés: színtelen, szagtalan oldat – nátrium- és klórmentes – prémium 
műtrágya.

Az alkotó elemek szerepe a növények életében
A magnézium a klorofill szerkezeti eleme, meghatározó szerepe van a 
növények fotoszintézisében. Több száz kulcsfontosságú enzim műkö-
désének szabályozásában vesz részt. Magnézium hiány esetén csök-
ken a fotoszintézis, gátolt a fehérjeszintézis és a klorofill képződés. 
Az élő szervezet energiafüggő folyamatai nem működnének magné-
zium nélkül. A magnézium az egyik felelős a növény vízháztartásáért.  
Enzimalkotó a foszfor és a szénhidrát forgalomban.

A növények általában kisebb mennyiségben veszik fel, mint az antagonista 
K-ot és a Ca-ot. Csúcsirányban mozog a növényben ezért a magnéziumhiány 

EK műtrágya 

VOLIGOP®VOLIGOP®
Magnézium

Tápanyagtartalom m/m % m/v % g/l

Nitrogén (N), ebből 7,0 9,5 95

   nitrát (N) 7,0 9,5 95

Magnézium (Mg, nitrát) 6,0 8,1 81

Magnézium-oxid (MgO) 10 13,6 136

pH (eredeti oldat) 5,3 - 5,6

Sűrűség (g/cm3) 1,330 ± 0,005
 

 



134

először az idősebb leveleken jelentkezik, fokozott napkitettség mellett a ká-
rosodott levelek korán lehullnak. Magnéziumhiány először az idősebb levele-
ken jelentkezik, a levélerek közötti érközi részek kisárgulnak, vörösesbarnává 
válnak, majd elhalnak és lehullnak. Az erek és a levélszél zöld marad.

Egyszikűeknél magnéziumhiány esetén a levelek a főér mentén két sávban 
sárgulnak, majd elhalnak és lehullnak.
A foszfor és a magnézium kölcsönösen stimulálják egymás hatását.

Szőlő vonatkozásában a viszonylagos magnéziumhiány (és kalciumhiány) 
virághullást, fürtkocsány-bénulást, súlyos terméskiesést okoz. Jelentős kü-
lönbség van a fajták érzékenysége között. A hosszú, vékony kocsányúak, az 
oltványszőlők és a buja növekedésűek érzékenyebbek. A virágzás utáni emelt 
magnézium tartalmú lombtrágyázásnak meghatározó szerepe van a megelő-
zésben.

A gyümölcsök fejlődésében, almánál, a magnézium szerepe meghatározó 
erős hiány esetében a levélhullás miatt csúcson maradó levelek miatt „ecset-
ágúság” alakul ki. A termés savanyú lesz és rosszul tárolható. A nagyadagú 
meszezés esetleges magnézium- (és kálium-) hiányhoz vezethet. A növény-
ben jól mozog a fiatalabb részek felé. A magnéziumhiányt a talajban a ver-
sengő kálium, ammóniumionok nagy mennyisége is kiválthatja. Leginkább ér-
zékeny gyümölcsök: bogyósok, alma, körte, őszibarack, málna, meggy, piros 
ribiszke. Magnézium mennyiségére az őszibarack igényesebb, mint az alma, 
hiányára termés csökkenéssel reagál.

Szőlő vonatkozásában a magnéziumhiánynak jelentős szerepe van a fürtko-
csány-bénulás kialakulásában.

Magnéziumhiányra lehet számítani intenzív termesztésben szinte minden 
zöldségfélénél, homoktalajokon gyakori öntözés esetén, és magnézium igé-
nyes növények termesztésekor (repce, napraforgó, dohány, paradicsom, pap-
rika, uborka, dinnye, burgonya, hüvelyesek). 

Napraforgóban a magnézium fokozza a fotoszintézist, az így keletkezett sza-
charóz a kaszattermésekben olajjá alakul át. Vetőmagtermesztés során nagy 
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jelentősége van a kaszatban elraktározott olajnak, csírázáskor szacharózzá 
visszaalakulva biztosítja a növény kezdeti fejlődését. 

A magnéziumhiány – egyetlen ásványi eleme a klorofill-molekulának – lassít-
ja a növény asszimilációs és szintetizáló folyamatait,  zavart okoz az anyag-
csere-folyamatokban, a levelekben felhalmozódnak a cukrok és a keményítő. 
Növénycsoportonként különböző minőségi elváltozásokkal kell számolni. A 
magnéziumhiány hatására
• a nitrátreduktáz enzim működése gátolt, ebből adódóan növekszik a ter-

mésben a nitrát tartalom,
• lassul a karotin képződés, ami az „A” vitamin elővitaminja, ebből adódó-

an csökken a sárgarépa, a sütőtök, a levélzöldségfélék és a gyümölcsök 
táplálkozási értéke,

• a cukorrépa, csemegekukorica termésében csökken a cukorképződés,
• az anyagcserénél fellépő zavar miatt lassul a fehérjeképződés, gyengéb-

bekké válnak a sejtfalak, ebből adódóan romlik a termés tárolhatósága, 
szállíthatósága (pl. burgonya), egyes fajoknál fokozódik a gombás és bak-
tériumos betegségek iránti érzékenység (pl. burgonya, alma, sárgarépa, 
cékla, petrezselyemgyökér).

Nagyadagú ammónium és kálium trágyázáskor a tápelem antagonizmusa mi-
att emelni kell a magnézium szintet, mivel a magas NPK szintek miatt az Mg 
viszonylagos minimumba kerül.
A magnéziumhiány nem csak terméscsökkenést okoz, de fokozza a növény 
kórokozókkal szembeni érzékenységét is. A magnézium, a foszfor és a nitro-
gén szinergista hatásúak.
Az általában nagy káliumigényű zöldségfélékben magas a magnéziumigény is,  
a magnézium a fürtkocsány-bénulás ellenszere.  
A magnézium-nitrát jól oldódó, lombon keresztül is könnyen felvehető forma.  
A lombtrágyázást a gyökeresedés után – kivált a laza és magnézium hiányos 
talajokon – még a tünetek megjelenése előtt el kell kezdeni. 
A készítmény használata segíti a tápanyag felvételt alacsony talajhőmérsék-
let, magas talajvíz, talajlevegőtlenség, túlöntözés vagy gyökérzet károsodása 
esetén.
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A termék jelentősége
A Voligop® Magnézium nitrogénnel dúsított folyékony EK lombtrágya. Fel-
használható számos termesztett növény tápanyag utánpótlására, gyomir-
tással vagy más növényvédelmi kezeléssel egymenetben, előzetes keverési 
próba elvégzésével. 
Szántóföldi, kertészeti kultúrákban, gyümölcs- és szőlőtermesztésben javasol-
juk 1-4 l/ha alkalmazását, 1-2%-os oldat formájában az adott növény igényének 
és fenológiai fázisának megfelelően; levéltrágyázáskor 0,5-2%, tápoldatozással 
0,1-0,5% töménységben.
Javasolt felhasználás szaktanácsadás alapján.

• Borsó, bab: 10-15- cm-es növényfejlettségnél, hiány estén 10-14 napon-
ként megismételve.

• Burgonyában 0,5 % töménységben – virágzás kezdetekor (virágbimbók 
megjelenésekor) majd virágzás után a gumók kötésétől számítva 1-2 al-
kalommal; a gumótermés mennyiségének és minőségének javítására, 
keményítő tartalom   növelésére. Csökkenti a sugárgombás varasodás 
előfordulásának kockázatát. Csökkenti – a kálium, a kalcium, a bór is – a 
gumó  enzimes barnulásának és elszíneződésének mértékét. 

• Cukorrépa, takarmányrépa 5-6 és 8-12 leveles fejlettségnél.
• Fűfélékben (gyep) két valódi leveles kortól október közepéig 14 naponta 

0,5-1% töménységben. Friss fűnyírást követően legalább 24-48 óra eltelte 
után.

• Gyümölcsösökben (almatermésűek, csonthéjasok, mandula, kivi, dió): 
kezelések rügyfakadáskor, virágzás előtt, és sziromhullást követően mo-
gyoró nagyságú termésméretnél 2-3 alkalommal, 10-14 naponkénti gyako-
risággal 0,3 - 0,5 % töménységben. Augusztustól nem javasolt.

• Kabakosokban (dinnye, uborka) terméskötödéskor 0,5 % töménységben, 
ezt követően 10-14 naponkénti gyakorisággal megismételni 1-2 alkalom-
mal.

• Kalászosokban 0,3% töménységben szárba szökkenéskor, és megismétel-
ve kalászhányás kezdetén. 

• Káposztafélékben a fejesedés kezdete után 1-2 alkalommal 1% tömény-
ségben az elszíneződés megelőzésére.

• Kukoricában 0,3% töménységben virágzás kezdetekor (címerhányáskor), 
majd 10-14 nap múlva ismételt kijuttatást javaslunk. A kukorica a szüksé-
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ges magnézium több mint a felét a generatív növekedési szakasz előtt 
igényli, amit tenyészidőszak előrehaladtával csak levélen keresztül lehet 
pótolni megelőzve a hiányos termékenyülést és ezzel igen jelentős ter-
méskiesést.

• Kültéri dísznövények, fák, bokrok, fenyőfélék, faiskolák (lombos és 
örökzöld): virágzás után, a vegetatív növekedés időszakában 0,4 - 0,5 % 
töménységben. Különösen javasolt a levegőtlen talajoknál, és N-K túltrá-
gyázás esetén.

• Napraforgóban 4-8 leveles, szükség szerint csillagbimbós állapotban, más  
növényvédelmi munkával egymenetben.

• Olajtök minőségének javítására, növekedés fokozására terméséréskor 
0,5-1% töménységben. 

• Paradicsom, paprika: a vegetatív időszaktól kezdve a betakarításig.
• Repcében kora tavasztól bimbós állapotig. A magnézium segíti a káli-

um beépülését is.
• Szamócában vegetáció elején és közvetlenül a virágzás előtt 0,3 - 0,5 %  

töménységben.
• Szójában 10-15 cm-es növényfejlettségnél.
• Szőlőben terméskötődéstől (apróbogyós állapottól) kezdődően – zsen-

dülésig (érésig) 0,5-1,05% töménységben, 10-14 naponkénti gyakoriság-
gal, 2-4 alkalommal a kocsánybénulás megakadályozására, kötődés, ter-
mékenyülés elősegítésére. Felvétele a rügyfakadástól a tenyészidő alatt 
egyenletes, ezért is szükséges a kiegyensúlyozott ellátás a teljes tenyész-
időben. A jó magnézium ellátás kedvező hatással van a fürttermésre, a 
cukortermésre, azaz a borminőségre.

• Zöldségfélékben (pld. spenót): az intenzív növekedés alatt 2-3 alkalom-
mal 0,3 - 0,5 % töménységben.

Tápoldatos öntözéssel: a növények magnézium igénye a hajtásban sokkal ma-
gasabb az átlagostól, ezért célszerű a magnéziumot tápoldattal is pótolni, a 
növényeink számára 0,5-1,5 % töménységben.

Kiszerelés: 20 literes kanna és 1000 literes IBC.

Eltarthatóság: eredeti zárt csomagolásban, száraz, hűvös, biztosan fagymen-
tes raktárban 2 év.



b i o t e c h n o l ó g i a

EK MŰTRÁGYA 

VOLIGOP®VOLIGOP®
MangánMangán
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Megengedett hatóanyag eltérés a 2003/2003 EK rendelet szerint.
Megjelenés: sárgászöld, szagtalan oldat – nátrium- és klórmentes – 
prémium műtrágya.

Az alkotó elemek szerepe a növények életében
A mangán – a vashoz és a magnéziumhoz hasonlóan – enzimaktivátor a 
növények anyagcsere folyamataiban. Alapvetően fontos a fehérjeszin-
tézisben, a fotoszintézisben és a citromsav-ciklusban. Transzlokációja 
a növényben gyenge. A növények talajon keresztül adagolt mangán 
felvétele – a talajban lejátszódó megkötődési folyamatok miatt –  

MangánMangán
EK műtrágya 

VOLIGOP®VOLIGOP®

Tápanyagtartalom m/m % m/v % g/l

Nitrogén (N), ebből 15,0 18,8 188

   karbamid (N) 14,3 17,8 178

   ammónium (N) 0,8 1,0 10

Kén elemi (S, szulfát) 3,4 4,3 43

Kén - trioxid (SO3) 8,4 10,4 104

Bór (B, borát) 0,03 0,037 0,37

Mangán (Mn, szulfát) 4,2 5,2 52

Molibdén (Mo, molibdát) 0,04 0,050 0,50

pH (eredeti oldat) 5,3 – 6,0

Sűrűség (g/cm3) 1,244 ± 0,005
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nagyon bizonytalan, a magas pH kifejezetten gátolja.  Mangánhiány 
alakulhat ki a homokos, lúgos, hideg, aszályos vagy túl nedves talajo-
kon.

A hiánya először a fiatal leveleken jelentkezik egyenetlen sárguló 
és lekonyuló levél formájában. Mangán igényes növény a cukor-
répa, uborka, borsó (hüvelyesek), zab, cirok, spenót, napraforgó, 
repce, paradicsom, szója, búza, alma. A csonthéjasok (őszibarack, 
szilva, cseresznye, meggy) még jobban, mint a többi gyümölcs. 
A fiatal fák kérgén, vizenyős majd elhaló foltok jelentkeznek. Ku-
koricán a mangánhiány jelentős terméscsökkenést válthat ki.  
A hiánytünetek főleg a homokos talajokon jelentkeznek.

A mangánhiány a cink- és a vashiánytól megkülönböztethető 
mert ez esetben a levelek kisebbek, és a hajtások hosszanti nö-
vekedése és vastagodása erősebb. Mangánhiánynál először az 
idősebb levelek márványozott sárgulása jelentkezik a fő és oldal 
erek mentén, majd a sárgulás erősödésével hálós érközi klorózis 
alakul ki „zöld erekkel és zöld növénnyel”, később sárgásfe-
hér pettyezettség is jellemző. A finom érközi klorózis nagyon  
hasonlít a kezdődő vashiány tünetére, viszont a mangánhiány nem a 
csúcsi leveleken kezdődik. A zab látványosan reagál a mangán hiány-
ra a tavasszal kezdődő levelek szárazfoltosságával és megtörésével. 
Mangán igényes növény még a cukorrépa, borsó, spenót, búza, árpa.
A többletben lévő mangán toxikussá válhat. A mangántöbblettel 
szembeni érzékenység nemcsak növényfajonként, hanem azon be-
lül is változó, és összefügg a növény korával is. Kialakulásának egyik 
oka a mészkedvelő növényeknél a túl alacsony pH-értékű pangó vizes 
talaj. Az árpa különösen érzékeny a mangántöbbletre, de túladago-
lásnál számos növényen megjelenhetnek a mangánmérgezés tünetei: 
kukorica, napraforgó, burgonya, paradicsom, bab, káposzta, uborka, 
saláta, körte, alma, őszibarack, citrom.

A mangán-túlsúly a talajban akadályozza a mikroelemek felvételét. El-
sősorban a réz és a cink felvétele gátlódik. Már 100 mg/kg talaj határ-
értéknél érezhető a probléma. Ez főként kötött öntés talajoknál jelent 
komoly gondot.
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Lombtrágyázással elkerülhető az esetleges talajon keresztül előfordu-
ló túlzott mangánadagolás, a mangánmérgezés és a mangánmérge-
zéssel járó terméskiesés. 

A termék jelentősége
A Voligop® Mangán a növények számára legfontosabb mikroelemek-
kel, a kívánt arányban dúsított folyékony valódi oldat EK lombtrágya. 
Felhasználható számos termesztett növény tápanyag utánpótlására, 
gyomirtással vagy más növényvédelmi kezeléssel egymenetben, elő-
zetes keverési próba elvégzésével. 
Javasoljuk szántóföldi és kertészeti kultúrákban, szőlőtermesztésben 
1-5 l/ha alkalmazását, az adott növény igényének és fenológiai fázisá-
nak megfelelően; levéltrágyázáskor 1-2%, tápoldatozással 0,1-0,5% tö-
ménységben.

Javasolt felhasználás szaktanácsadás alapján.

• Almástermésűek (és citrusfélék): sziromhullás után 2-4 alkalom-
mal 10-14 naponként a betakarításig. Kizárólag súlyos hiány esetén 
alkalmazzuk a virágzás előtt.

• Burgonya: teljes kelés után; ültetés előtti gumók kezelésére 
kórokozókkal szembeni rezisztencia fokozására. A növények re-
zisztenciája a baktériumos fertőzések ellen mangánadagolással 
növelhető; pld. a burgonyagumó sugárgombás varasodásának 
kórokozója megfelelő mangánbevitellel visszaszorítható; ubor-
kagörbülés ellen első tünetek megjelenésekor és szükség szerint 
ismételve.

• Cukorrépa: 6-10 leveles állapottól sorzáródásig 1-2 alkalommal; a 
cukorrépa életerejének fokozásához, termésmennyiség növelésé-
hez a mangán jelenléte elengedhetetlen. 

• Csonthéjasok (főleg őszibarack, cseresznye és szilva): gyümölcs-
kötéstől a csonthéj megszilárdulásáig 2-3 alkalommal 10-14 napon-
ként; megismételve a betakarítás után, de még nyugalmi állapot 
előtt.

• Hüvelyesek (bab, borsó és földimogyoró): termés mennyiség és 
minőség fokozására intenzív növekedési szakaszban és virágzás 
előtt.
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• Kalászosok: szárszilárdság növelésére. Ősszel 3 leveles állapottól 
fagytűrő képesség és bokrosodás fokozására; tavasszal a zász-
lóslevél megjelenéséig bokrosodás serkentésére és termésnöve-
lésre. A durumbúzában elengedhetetlen, de minden kalászosban 
szárszilárdító. A kalászosok közül mangánhiányra a legérzéke-
nyebb a zab, (durum)búza, árpa és kevésbé a rozs.

• Kukorica: 4-8 leveles állapotban. A csemegekukorica mangán, cink 
és molibdén igényes. A mangánhiány hatására a csövek vége nem 
termékenyül meg, az egész csövön sok az üres szemek aránya.

• Napraforgó (olajosok): 4-8 leveles, szükség szerint csillagbimbós 
állapotban, más növényvédelmi munkával egymenetben. Mangán 
használatával magasabb olajtartalom érhető el.

• Paradicsom: virág- és termésképzés fokozására növényvédelem-
mel egymenetben 2-4 alkalommal. A paradicsom különösen ér-
zékeny a mangánhiányra, virág- és termésképződés csökkenés a 
következménye.

• Repce (keresztesek): mangánra növekvő mennyiségben van szük-
sége a növénynek szikleveles kortól a virágzás kezdetéig. Káposz-
ta repcében ősszel kijuttatva a gyökérzet fejlődésére gyakorolt 
pozitív hatása mellett reguláló hatásnövelő lehet. Javasolt ősszel 
4-8 leveles/rozettás állapotban fagytűrő képesség, télállóság fo-
kozására; majd tavasszal szármegnyúlástól virágzás kezdetéig. 
Ilyenkor a termékben megtalálható molibdénre is rendkívül nagy 
szüksége van a növénynek! Virágzásban ne használjuk.

• Szamóca, bogyós gyümölcsűek (ribiszke, málna): virágzást köve-
tően  1-2 alkalommal.

• Szója: 10-15 cm-es fejlettségnél, kihagyhatatlan.

• Szőlő: virágrügyek megjelenésekor majd apróbogyós állapotban. 
A szőlő virágzáskor kielégítő mangán ellátottsága mangán igénye 
tízszerese a vasigényhez képest.

• Virágos dísznövények, tűlevelűek és lomblevelű fák: friss levelek 
megjelenésekor egyszer.
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• Zöldségfélék (leveles és gyökér), káposztafélék, hagymafélék:  
a felvételhez elegendő lombfelület kialakulásától 1-2 alkalommal 
minőség javítására és ellenálló képesség fokozására. További ér-
zékeny zöldségfélék a mangán hiányára: cékla, zöldborsó, zöld-
bab, retek, spenót, zeller, saláta, vörös- és fokhagyma.

Kiszerelés: 20 literes kanna és 1000 literes IBC.

Eltarthatóság: eredeti zárt csomagolásban, száraz, hűvös, biztosan 
fagymentes raktárban 2 év.



b i o t e c h n o l ó g i a

EK MŰTRÁGYA 

VOLIGOP®VOLIGOP®
Nitrogén Extra
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Megengedett hatóanyag eltérés a 2003/2003 EK rendelet szerint.
Megjelenés: sárgás, szagtalan oldat – nátrium- és klórmentes – pré-
mium műtrágya.

Az alkotó elemek szerepe a növények életében
A nitrogén nagyon fontos szerepet játszik a hajtásnövekedésben, a 
termésképzésben, a növényi fehérjék létrehozásában. A klorofill, az 
aminosavak és a fehérjék szerkezeti alkotó eleme. Látványosan növe-
li a termés tömegét. A termésminőség szempontjából szerepe van a 
műtrágyában adott nitrogénformáknak is. 

EK műtrágya 

VOLIGOP®VOLIGOP®
Nitrogén Extra

Tápanyagtartalom m/m % m/v % g/l

Nitrogén (N), ebből 18 20,9 209

karbamid N 16 18,6 186

ammónium N 2,0 2,3 23

Kén elemi (S, szulfát) 2,4 2,8 28

Kén - trioxid (SO3) 6,0 7,0 70

Molibdén (Mo, molibdát) 0,15 0,17 1,7

Bór (B, borát) 0,03 0,035 0,35

pH (eredeti oldat) 4,6 - 4,9

Sűrűség (g/cm3) 1,180 ± 0,005
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Nitrogénhiány esetén, alulról felfelé a levelek fokozatosan megsárgul-
nak; a növények növekedésükben visszamaradnak, idő előtt elöreged-
nek. A levelek színének változása – világoszöld, sárgás, pirosas, barnu-
lás – és elhalása tapasztalható.  A repce kifejezetten nitrogén igényes 
növény, hiányában kisebb lesz az asszimilációs felület, ezáltal csökken 
az ezermagtömeg és a kinyerhető olaj.
Nitrogénfelesleg esetén a vegetatív szervek megnyúlnak, csökken  
a növények fagyállósága és korokozókkal szembeni ellenálló képes-
sége.

A nitrogén fejtrágyák hasznosulása egyenes arányban van a tavaszi 
csapadék mennyiségével. Ha nincs csapadék, és magas a hőmérséklet 
a nitrogén akár kétharmada is hasznosulás nélkül elillan a levegőbe 
ammónia gáz formájában. Ha viszont sok a csapadék, a fejtrágyaként 
kijuttatott nitrogén gyorsan kimosódik a gyökérzónából. Ezért java-
soljuk a lombtrágya alkalmazását.

A Voligop® Nitrogén Extra kijuttatását követően a nitrogén felszívó-
dást a karbamid forma biztosítja. A karbamid a lombon közvetlenül 
felvehető, amid forma. A lombon keresztül felvett karbamid a fehér-
jeszintézis folyamatában nitráttá alakul és ezzel folyamatos nitrogén 
ellátást biztosít. Amid-nitrogén tartalmú műtrágya alkalmazásával 
csökkenthető a környezet és a növény nitrát szennyezése.
Az ammónium-nitrogén, (NH4), de főleg a nitrát-nitrogén (NO3) gyö-
kéren keresztül felvehető nitrogén talaj műtrágyák. 
Az alacsony biuret tartalmú karbamidot permetező lombtrágyaként 
(Voligop® Nitrogén Extra), a magasabb biuret tartalmú szemcsézett 
karbamidot pedig talajtrágyaként javasolt felhasználni.

A molibdén nélkülözhetetlen szerepet játszik a nitrogén hasznosulá-
sában; kiemelten fontos a napraforgó, kukorica, káposztafélék, para-
dicsom, gyökérzöldség, cukorrépa, kalászosok esetében. Hiányában 
a növények képtelenek felhasználni a levelekben már felhalmozódott 
nitrogént a fehérje szintézisben. Ez esetben a tünetek hasonlítanak a 
nitrogén hiányához, mivel a nitrogén, hasznosulás nélkül halmozódik 
fel a növényben. A molibdén hiány hatása fokozódik aszályos időjárás-
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ban.  Pillangós növények esetében a molibdén hiány a nitrogén hiány-
ra jellemző tünetekhez hasonló mivel a gümőbaktériumoknak magas 
a molibdén igénye.

A termék jelentősége
A Voligop® Nitrogén Extra a nitrogén hasznosulásához legfontosabb 
molibdénnel dúsított makro/mezoelem tartalmú folyékony, a lombfe-
lületen keresztül jól felvehető EK levéltrágya. Alacsony biuret tartal-
mú karbamid komponensének köszönhetően a termék késleltetett 
lebomlással biztosítja a szükséges nitrogént a növények számára. 
Felhasználható számos termesztett növény tápanyag utánpótlására, 
gyomirtással vagy más növényvédelmi kezeléssel egymenetben. Álta-
lános lombtrágyázáshoz, tápoldatozáshoz kiemelten nitrogénigényes 
növények táplálására (pld. kabakosok, levéldísznövények, gabonafé-
lék) lombtrágyázásához a bokrosodás kezdetétől gyomirtással illetve 
virágzás kezdetéig lombvédelemmel egy menetben.

Valamennyi szántóföldi és kertészeti kultúra  levél és talajtrágyázásá-
ra. Elhúzódó kelés – fejlődés esetén a biokémiai és energetikai folya-
matok serkentésére. 

Javasolt felhasználás szaktanácsadás alapján.

• Burgonya: Kelés után az intenzív lombtömeg kialakulásakor, a gu-
móképződéskor különösen fontos és maximalizálja a keményítő 
termelődését. A túlzott N ellátás káros a növény minden részére, 
különösen a gumók minőségére, tárolhatóságára. Főleg az óriás 
gumójú, gyors növekedésű fajtáknál a túlzott nitrogén trágyázás 
elősegíti az üregképződést.

• Fűfélékben (gyep) két valódi leveles kortól október közepéig 14 
naponta 0,5-1% töménységben. Friss fűnyírást követően legalább 
24-48 óra eltelte után.

• Gyümölcsösökben intenzív levélképzés idején, gyümölcsnagyság 
növelésére, de csak szükség esetén. A N kedvező hatású a ter-
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mékenyülésre és a kötődésre, jó hatással van a következő év ter-
méshozamára, fa növekedésében meghatározó szerepet tölt be, 
pozitívan befolyásolja a törzs-, ág- és vesszőméretet, megfelelő 
ellátottságnál azok télállóságát is. Őszibarack esetén a megfelelő 
ellátás csökkenti a júniusi gyümölcshullást. Őszi lombhullás előt-
ti tápanyagfeltöltésre, illetve a levelek gyorsabb elbomlásának 
elősegítésére. A nyár végén, időben kijuttatott nitrogén hatására 
tavasszal magasabb lesz a fákban a N-koncentráció. Ez a hajtásnö-
vekedés mellett a gyümölcsfejlődés első, N-igényes szakaszát is 
segíti. Javasolt dózis: 8-10 liter/ha. 

• Kalászosokban két nóduszos állapottól. Legkésőbbi kijuttatás a 
fővirágzás végéig, a gombaölő szeres kezeléssel egymenetben. 
Javasolt dózis: 8-15 liter/ha, 300 liter vízben, maximum 20°C lég-
hőmérsékletig.

• Kukoricában 4-6 leveles kortól címerhányásig. Javasolt dó-
zis: 8-10 liter/ha. A kukorica a szükséges nitrogén több 
mint a felét a generatív növekedési szakasz előtt veszi fel.  
A nitrogén nagy részét a kukoricaszemek veszik fel.

• Napraforgóban 5-6 levélpártól csillagbimbós állapotig. Javasolt 
dózis: 4-8 liter/ha.

• Repcében általában szárba indulás kezdetétől a virág-
bimbók képződéséig. Javasolt dózis: 8-10 liter/ha. Leg-
későbbi kijuttatási időpont a virágzás után, kiegészítve  
2-3 liter/ha Voligop® Cink-kel, a gombaölő szeres kezeléssel 
egymenetben. A becők kiteléséért, a magok beltartalmi mutató-
inak maximalizálásáért. 

• Szőlőben a bogyónövekedés, fürtzáródás időszakában. Javasolt 
dózis: 3-6 l/ha.

• Zöldségfélékben intenzív levél és/vagy termésképzés idején.  
Javasolt dózis: 8-10 liter/ha.
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Általánosan javasolt alkalmazás: levéltrágyázáskor 0,5-5%, maximum 
20 °C léghőmérsékletig; tápoldatozással 0,1-0,5% töménységben.

Tilos keverni ásványi olajokkal, lúgos vagy szulfát tartalmú termékek-
kel.

Kiszerelés: 20 literes kanna és 1000 literes IBC.

Eltarthatóság: eredeti zárt csomagolásban, száraz, hűvös, biztosan 
fagymentes raktárban 2 év.



b i o t e c h n o l ó g i a

EK MŰTRÁGYA 

VOLIGOP®VOLIGOP®
NPKNPK
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Megengedett hatóanyag eltérés a 2003/2003 EK rendelet szerint.
Megjelenés: színtelen, szagtalan oldat – nátrium- és klórmentes – pré-
mium műtrágya.

Az alkotó elemek szerepe a növények életében
Tápanyagtartalom - Valamennyi kultúrában a növények számára meg-
határozó három makroelem: a nitrogén, a foszfor és a kálium, valamint 
két rendkívül fontos mikroelem - bór és molibdén – igényeinek pótlására.  
Kedvező a növényekre a semleges kémhatása!

EK műtrágya 

VOLIGOP®VOLIGOP®

Tápanyagtartalom m/m % m/v % g/l

Nitrogén (N, karbamid) 15 17,2 172

Foszfor (P, foszfát) 1,31 1,5 15

Foszfor-pentoxid (P2O5) 3,0 3,4 34

Kálium (K, hidroxid) 2,5 2,9 29

Kálium-oxid (K2O) 3,0 3,5 35

Molibdén (Mo, molibdát) 0,04 0,05 0,46

Bór (B, borát) 0,03 0,04 0,35

pH (eredeti oldat) 6,9 - 7,3

Sűrűség (g/cm3) 1,149 ± 0,005

NPKNPK
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A nitrogén rendkívül fontos a növény fotoszintéziséhez, hiányában 
csökken a termés tömege, alulról felfelé a levelek fokozatosan elsár-
gulnak. A foszfornak szerepe van a növény energiagazdálkodásosá-
ban, hiányában általánosan fokozódik a növény nem kívánt vöröses 
elszíneződése, csökken a pázsitfű félék gyökérzet kifejlődése, csök-
ken a burgonyagumó télállósága, általánosan romlik a növények ter-
mőképessége, a terméskötés, a magképzés. A zöldborsó és a bab 
foszforigényes növények (javasolt kezelés 15 cm-es fejlettségnél, 
megismételve két hét múlva). 

A kálium a növény vízháztartásában vesz részt, hiányában károsodik a 
virágképzés, a gyenge szilárdságú növény főleg vegetatív növekszik. 
Jellegzetes káliumhiányra utaló tünet a paradicsom bogyón a csészele-
velek alatt kialakult sárgás-barnás karima, azaz a zöldtalpasság, súlyo-
sabb esetben a bogyórepedés. A kálium növeli a növények stressz és 
szárazság tűrését, fokozza a termés tartósságát, és ízét, és hozzájárul  
a termés színének a javulásához, például a fűszerpaprika, a paradi-
csom piros, a cékla, a vöröskáposzta sötétlila, a sárgarépa sötét sárga 
színének kialakulásához. A kálium és a foszfor növeli a burgonyagu-
mók fejlődését (első kezelés gumónövekedés kezdetén, megismétel-
ve szükség szerint kéthetente). 

A molibdén nélkülözhetetlen a nitrogén hasznosulásához, az esszen-
ciális bór beépülésén keresztül meghatározó a megtermékenyülés-
ben, fontos szerepe van a nitrogén- és foszfor anyagcserében is.

Javasolt alkalmazás szaktanács szerint nagyüzemi területek kezelésé-
re száraz meleg időjárásban NPK pótlására. 
Kiskertekben: általában a növények korai, de  valódi leveles fejlettsé-
génél 0,5-1,0% (5-10 ml tömény termék/1 liter víz vagy 50-100 ml tömény 
termék/10 liter víz) töménységben; virágkertészetekben javasolt leg-
magasabb töménység 0,5%, igény szerint 10-14 naponta célszerű meg-
ismételni. A változó körülmények miatt – különös tekintettel a víz hő-
mérsékletére és beltartalmára – bármilyen kombináció elkészítését 
megelőzően minden esetben nyomatékosan javasolt előzetes keve-
rési próba elvégzése. 
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Minden esetben betartandók a kombinációs partner címkéjén meg-
adottak. A legjobb hatékonyság elérésének érdekében a kezeléseket 
kora reggeli vagy késő délutáni időszakban javasolt elvégezni. Kerü-
lendő bármilyen kezelés 25°C feletti léghőmérséklet esetén.

Zöldségfélékben a kezeléseket a kiültetés után 2-3 héttel, 0,2%-os per-
metlé használatával kell elkezdeni (2 ml (egy mokkáskanálnyi) tömény 
termék/1 liter víz vagy 30 ml (két evőkanálnyi) tömény termék/10 liter 
vízbe). Ezt követően a kezelés 10-14 naponként megismételhető, leg-
feljebb 0,5-1,0% töménységű oldattal.

Kiszerelés: 20 literes kanna és 1000 literes IBC.

Eltarthatóság: eredeti zárt csomagolásban, száraz, hűvös, biztosan 
fagymentes raktárban 2 év.



b i o t e c h n o l ó g i a

EK MŰTRÁGYA 

VOLIGOP®VOLIGOP®
Réz
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Megengedett hatóanyag eltérés a 2003/2003 EK rendelet szerint.
Megjelenés: kék, szagtalan oldat – nátrium- és klórmentes – prémium 
műtrágya.

Az alkotó elemek szerepe a növények életében
A réz enzimalkotó és enzimaktiváló, katalizátorként működik közre. 
Szerepe van a légzésben, a fotoszintézisben, a fehérjeképzésben, a 
vízháztartásban, a növekedésben, az asszimilációban, a ligninképzés-
ben és a sejtfalszilárdításban, a betegség-ellenállóságban és a száraz-
ságtűrésben.

Réz
EK műtrágya 

VOLIGOP®VOLIGOP®

Hatóanyag m/m % m/v % g/l

Nitrogén (N, karbamid) 15,0 19,4 194

karbamid N 15,0 19,4 194

Kén elemi (S, szulfát) 3,5 4,5 45

Kén - trioxid (SO3) 8,9 11,5 115

Réz (Cu, szulfát) 4,0 5,1 51

Magnézium (Mg, szulfát) 1,2 1,6 16

Magnézium - oxid (MgO) 2,0 2,6 26

pH (eredeti oldat) 3,9 - 4,3

Sűrűség (g/cm3) 1,260 ± 0,005
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Hiánya megzavarhatja a növény fejlődését, az anyagcserében be-
következő zavarok miatt. Rézhiányra a tartós fonnyadás jellemző, a 
fiatal hajtások elpusztulnak, a levelek szélén klorózis, majd nekrózis 
tapasztalható. A levelek növekedése leáll, a levélszél felpördül, sodró-
dik, lehull, a hajtások felkopaszodnak. Hiányában a virágzás és a ter-
mésképzés is elmarad. Hajtáscsúcsszáradás és „boszorkányseprűség” 
alakul ki. A réz hiányára legérzékenyebbek a gabonafélék, gyümölcs-
fák. A legérzékenyebb fajok: alma, körte, őszi- és kajszibarack, szilva 
és cseresznye. Hiányára érzékeny szántóföldi növényfajok: kalászos, 
kukorica, napraforgó, cukorrépa. Rézhiány alakulhat ki a homokos, lú-
gos, hideg, aszályos vagy túl nedves talajokon.
Mobilitása a növényben kicsi, a lombtrágyázással kijuttatott rézmeny-
nyiség jól hasznosul.

A rézhiány csökkenti a pollenképzést és a megtermékenyülést. A hi-
ány mindig a nagyon fiatal és nagyon aktív növényi szerveken mutat-
kozik először, a levelek szürkés zöldek lesznek vagy kifehérednek.  
A laza levelek, a fonnyadás, besodródás, a kalászosoknál a fehérpety-
tyezettség, fás szárúaknál az elágazódás kóros fokozódása a rézhiány 
tünetei. A Voligop® Réz használatával javul a növény nitrogénfelvéte-
le és hasznosítása is.

A termék jelentősége
A Voligop® Réz a növények számára legfontosabb mikroelemekkel 
dúsított folyékony valódi oldat EK lombtrágya. Felhasználható szá-
mos termesztett növény tápanyag utánpótlására, gyomirtással vagy 
más növényvédelmi kezeléssel egymenetben. 
Szántóföldi (pld. kalászosok), kertészeti kultúrákban, gyümölcs- és 
szőlőtermesztésben javasoljuk 1-3 l/ha alkalmazását, az adott növény 
igényének és fenológiai fázisának megfelelően; levéltrágyázáskor 0,5-
2%, tápoldatozással 0,1-0,5% töménységben.
Javasolt a reggeli órákban végezni a lombtrágyás permetezést.
Javasolt felhasználás szaktanácsadás alapján.
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• Borsó és bab: virágzás előtt és után bármikor 0,5-1% töménység-
ben a baktériumos és gombás betegségek megelőzésére, hatásuk 
mérséklésére.

• Burgonyában intenzív levélképzés idején (kivéve a virágzást) 1% 
töménységben a baktériumos és gombás betegségek megelőzé-
sére, hatásuk mérséklésére.

• Cukorrépában 6-10 leveles állapotban.

• Csonthéjasokban ősszel betakarítás után 2-3-5 l/ha, őszi rézzáró 
kezelésként.

• Faiskolai termesztésben az intenzív növekedési időszakban 1-2 al-
kalommal.

• Gyökérzöldségekben az intenzív növekedési időszakban 1-2 alka-
lommal.

• Gyümölcsösökben az intenzív növekedési időszakban 1-2 alkalom-
mal. 

• Hagymafélékben a kelést követően megelőző jelleggel hetente, 
illetve bármikor a vegetációs időszakban a megfelelő héj-minő-
séghez 0,5-1% töménységben.

• Kalászosokban a szárbaindulás időpontjáig gyomirtással, vagy 
más növényvédelmi munkával egymenetben, ősszel vagy tavasz-
szal növénykondicionálás, gombaölő szer hatékonyságának javí-
tása, rézhiány kialakulásának megakadályozására. Javasolt kombi-
nációs partner a Voligop® Nitrogén Extra az aszálytűrő képesség 
fokozására, a gyökértömeg és a gyökérfelület megőrzésére. Zász-
lóslevél megjelenésétől virágzás kezdetéig gombaölő szerrel 
együtt fehérje és sikértartalom javítására, a fehér kalászúság 
megelőzésére. A mikroelemek pótlásának leghatékonyabb módja 
a lombtrágyázás!

• Kerti gyep ápolására a vegetációs időszakban bármikor 0,5% tö-
ménységben, egyes betegségek kialakulásának csökkentésére. 
Friss fűnyírást követően legalább 24-48 óra eltelte után.
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• Kukoricában 6-12 leveles állapotban, gyomirtással egymenetben 
illetve vegetációban, címerhányáskor az első rovarölő szeres ke-
zeléssel egymenetben erőteljesebb nővirágzat, magképződés, 
kötődés elősegítésére.

• Paprika (csemege- és fűszer-), paradicsom, tojásgyümölcs: a ve-
getációs időszakban bármikor (kivéve a virágzást) 0,5-1% tömény-
ségben, a rézhiány, ill. a baktériumos és gombás betegségek meg-
előzésére.

• Szőlő: virágzáskor kielégítő réz ellátottsága, réz igénye duplája, 
de akár tízszerese a vasigényhez képest.

• Szójában: hüvelyképződés kezdetétől magképződés kezdetéig.

Erősen lúgos készítménnyel együtt nem juttatható ki, nem keverhe-
tő. Más lombtrágya vagy növényvédő szer együttes kijuttatása előtt 
keverési próba kifejezetten javasolt. Szárszilárdítókkal nem javasol-
juk. Csak a Voligop® Réz és a Voligop® Nitrogén együttes kijuttatá-
sa ajánlott, más Voligop-val nem.  Gyomirtó szerekhez nem ajánlott a 
keverése, perzselést okozhatnak. Nem ajánlott az olajtartalmú szerek 
és a Voligop® Réz kombinálása, perzselést okozhatnak. Hármas vagy 
annál többes tankkeverékek használatát mellőzzük!
A változó körülmények miatt – különös tekintettel a víz hőmérsékleté-
re és beltartalmára – bármilyen kombináció elkészítését megelőzően 
minden esetben  nyomatékosan javasolt előzetes keverési próba el-
végzése. Minden esetben betartandók a kombinációs partner címké-
jén megadottak. 

Általános megjegyzés: a permetezéshez használt víz beltartalma  
(Fe, Ca, Mg, K, SO4), keménysége, hőfoka (≤6-7°C), valamint egy adott 
termék mikroelem sora nagyban befolyásolhatja a termékek keverhe-
tőségét. 

A legjobb hatékonyság elérésének érdekében a kezeléseket kora reg-
geli vagy késő délutáni időszakban javasolt elvégezni. Kerülendő bár-
milyen kezelés 25°C feletti léghőmérséklet esetén.
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A termékismertetőben közreadott adatok és eljárások kizárólag tájé-
koztató jellegűek. A készítmény hatékonyságát számos olyan tényező 
befolyásolhatja, ami a gyártó hatáskörén kívül esik (időjárás, raktáro-
zás, és felhasználás körülményei), ezért az ebből eredő károkért nem 
tudunk felelősséget vállalni.
Kerülni kell a tömény szer elfolyását, elcsepegését, esetleges lenyelé-
sét. Munka végeztével alapos kézmosás szükséges. Tilos a szert, vagy 
annak fel nem használt maradékát, csomagolóanyagát folyókba vagy 
állóvizekbe juttatni. 

Kiszerelés: 20 literes kanna és 1000 literes IBC.

Eltarthatóság: eredeti zárt csomagolásban, száraz, hűvös, biztosan 
fagymentes raktárban 2 év.



b i o t e c h n o l ó g i a

EK MŰTRÁGYA 

VOLIGOP®VOLIGOP®
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Megengedett hatóanyag eltérés a 2003/2003 EK rendelet szerint.
Megjelenés: zöld, szagtalan oldat – nátrium- és klórmentes – prémi-
um műtrágya.

EK műtrágya 

VOLIGOP®VOLIGOP®
SzuperSzuper

Tápanyagtartalom m/m % m/v % g/l

Nitrogén (N), ebből 15,0 17,3 173

karbamid (N) 13,0 15,0 150

ammónium (N) 2,0 2,3 23

Kén elemi (S, szulfát) 2,4 2,7 27

Kén - trioxid (SO3) 6,0 6,8 68

Bór (B, borát) 0,03 0,034 0,34

Réz (Cu, szulfát) 0,03 0,034 0,34

Vas (Fe, szulfát) 0,05 0,057 0,57

Mangán (Mn, szulfát) 0,15 0,17 1,70

Molibdén (Mo, molibdát) 0,04 0,045 0,45

Cink (Zn, szulfát) 0,03 0,034 0,34

pH (eredeti oldat) 4,0 - 4,3

Sűrűség (g/cm3) 1,150 ± 0,005
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Az alkotó elemek szerepe a növények életében
A készítmény alkalmas a legfontosabb mikroelem hiány (vas, mangán, 
cink, réz, bór, molibdén) pótlására, a nitrogén, kén hiány csökkentésé-
re. Az esszenciális mikroelemek szerepe meghatározó.
• Bór: alapvető szerepet játszik a virág- és pollen-, termés-, hor-

mon-, ligninképzésben, a merisztéma fejlődésben, a szállítószöve-
tek fejlődésében.

• Cink: mint enzim aktivátor meghatározó szerepe van a növények 
növekedésében, a szénhidrátok és a klorofill képződésben, a fe-
hérje szintézisben, a szénhidrát lebontásban.

• Kén: mint a növényi fehérjék építőeleme fokozza a gyökerek, a 
növény növekedését, és ezáltal az egészséges növény fagytűrő 
képességét.

• Mangán: enzimaktivátor, növeli a növények rezisztenciáját a bak-
tériumos fertőzésekkel szemben; pld. a burgonyagumó varasodá-
sának kórokozója megfelelő mangánbevitellel visszaszorítható; 
uborkagörbülés ellen első tünetek megjelenésekor és szükség 
szerint ismételve; csonthéjasokban 2-3 alkalommal a csonthéj 
megszilárdulásáig. 

• Molibdén: rendkívül fontos szerepe van a nitrogén hasznosításá-
ban, a fehérjék anyagcseréjében. Hiánya esetén a nitrogén, hasz-
nosulás nélkül felhalmozódik. Hiánya esetén a citrusfélék levelein 
sárga-, ovális foltok láthatók az erek között, a levelek aranysár-
gákká válnak, majd a fonákjukon barna, ragacsos anyag válik ki. A 
klorotikus foltokban nekrózisok jelennek meg, a levélszél besod-
ródik, végül a levelek leperegnek. A gyümölcs több helyen besüp-
ped molibdén hiány esetén. Grapefruit-alanyon érzékenyebbek a 
citromfák. Hiánya esetén általában a gyümölcsfák leveleire sza-
bálytalan foltszerű klorózis, a levél szélén és a csúcsán nekrózis a 
jellemző. A rózsa leveleinek szélén és a csúcsán perzseléses tüne-
tek láthatók. A kisebb levelek sárgulnak, a fiatal hajtások elhalnak. 
A mikulásvirág erei közt klorózis, fonnyadás, torzulás látható; a 
fiatal leveleken fenyőfaszerű érmintázat jelzi a molibdén hiányt. 

• Nitrogén: fehérjealkotó; a generatív szervek fejlődését is, de leg-
inkább a vegetatív szervek növekedést segíti. 
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• Réz: kiemelten fontos szerepe van a sejtfal szilárdításában, a lig-
ninképzésben, a korokozókkal szembeni ellenállóság és a száraz-
ságtűrés kialakulásában. Hiánya fehér- és léha kalászúságot okoz, 
csökken a pollenképzés és a megtermékenyülés.

• Vas: elektronszállító anyag, a klorofill szintézis katalizátora, az 
anyagcsere, a fotoszintézis, a légzés nélkülözhetetlen eleme.

A termék jelentősége
Felhasználható valamennyi kertészeti és szántóföldi kultúrában 
a növények makro (nitrogén, kálium) és mikroelem (magnézium, 
kén, vas, mangán, cink, réz, bór, molibdén) szükségleteinek javítá-
sára, szaktanácsadás szerint, ennek hiányában általában 0,5-1,3 %  
töménységben. Rendszeres kezelésként bármely kultúra intenzív fej-
lődésekor vagy stressz gyengítette állapotában.

Javasolt felhasználás szaktanácsadás alapján:
• Örökzöldekben (konténeres is) növekedés alatt többszöri ismét-

léssel öntözéssel 10-14 naponta, lombtrágyázással 2-3 hetente 0,1% 
töménységben. Főleg laza talajokon jobb a permetezéssel törté-
nő kijuttatás, mert így nem kell számolni az esetleges tápanyag ki-
mosódás veszélyével. Hőség esetén is jobb a levéltrágyázás, mert 
amikor a talaj 28 ºC fölé melegszik fel, akkor a növények gyökere 
csak vizet képes felvenni, de tápanyagot nem. Ebben az esetben 
nagyon kell ügyelni arra, hogy a kijuttatás idején a hőmérséklet 
ne haladja meg a 25 ºC-ot. Növényélettani szempontból, a lomb-
trágya minél nagyobb arányban történő felvételének érdekében a 
lombtrágyázás kedvező időszaka nem a délutáni, hanem a reggeli 
permetezés, áprilistól szeptemberig.

• Szántóföldön a készítményt a tenyészidőszak alatt 2-4 alkalom-
mal célszerű kijuttatni, a megengedett maximális adag, illetve ma-
gasabb töménység betartásával. Kukoricában az 5.-6. levél megje-
lenésekor, más növényvédelmi kezeléssel egymenetben.

• Virágkertészetekben (egynyári és évelő) – növényérzékenység 
figyelembe vételével - javasolt legmagasabb töménység 0,7%.  
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A kezeléseket öntözéssel 8-10 naponta, lombtrágyázással 10-14 
naponta célszerű megismételni.

• Zöldségfélékben a kezeléseket a kiültetés után 2-3 héttel, 0,5%-os 
permetlé használatával kell elkezdeni. Ezt követően a kezelés 10-
14 naponként ismételhető, legfeljebb 1,3 % töménységű oldattal. A 
kezelések száma – a virágkertészetekhez hasonlóan – a tenyész-
időszak hosszának függvényében változhat.

Házi kertben javasolt felhasználás (szoba, cserepes, balkonládás, 
tartályos dísznövények): tápanyag utánpótlására 10 ml/l víz (0,1 l/10 
l víz) adagban. Növekedési időszakban heti egy alkalommal, téli idő-
szakban háromhetente. Frissen ültetett, vagy átültetetett növé-
nyeknél az ültetést követő héten javasoljuk megkezdeni a perme-
tezést, vagy az ültetést követő harmadik héten a beöntözést. Kerti 
növényeknél 0,1 liter szer / 10 liter vízben /100 nm területre egyenle-
tesen öntözve. Virágos kertekben maximum 0,07 liter szer/ 10 liter 
víz/100 nm (általában egy flakon  0,25 liter szer/ 30 liter víz/300 nm 
egyenletesen kijuttatva). Virágzásig a növény jelentősebb tápanyag 
utánpótlást igényel, mint virágzás alatt vagy virágzást követően.  
A bekevert permetlevet elkészítés után azonnal, a kora reggeli dél-
előtti – közvetlen napsütésmentes – időszakban, kell kijuttatni.
A változó körülmények miatt – különös tekintettel a víz hőmérsékle-
tére és beltartalmára – bármilyen kombináció elkészítését megelőző-
en minden esetben  nyomatékosan javasolt előzetes keverési próba 
elvégzése. Minden esetben betartandók a kombinációs partner cím-
kéjén megadottak. A legjobb hatékonyság elérésének érdekében a 
kezeléseket kora reggeli vagy késő délutáni időszakban javasolt elvé-
gezni. Kerülendő bármilyen kezelés 25°C feletti léghőmérséklet ese-
tén. A termékismertetőben közreadott adatok és eljárások kizárólag 
tanácsadás célját szolgálják. A készítmény hatékonyságát számos 
olyan tényező befolyásolhatja, ami a gyártó hatáskörén kívül esik (idő-
járás, raktározás, és felhasználás körülményei), ezért az ebből eredő 
károkért nem tudunk felelősséget vállalni.
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Kerülni kell a tömény szer elfolyását, elcsepegését, esetleges lenyelé-
sét. Munka végeztével alapos kézmosás szükséges. Tilos a szert, vagy 
annak fel nem használt maradékát, csomagolóanyagát folyókba vagy 
állóvizekbe juttatni. 

Kiszerelés: 20 literes kanna és 1000 literes IBC.

Eltarthatóság: eredeti zárt csomagolásban, száraz, hűvös, biztosan 
fagymentes raktárban 2 év.



b i o t e c h n o l ó g i a

EK műtrágya

KalciNitrát®
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Megengedett hatóanyag eltérés a 2003/2003 EK rendelet szerint.
Nátrium-, klór- és nehézfémektől mentes, színtelen és szagtalan pré-
mium talaj műtrágyaoldat.

A termék tápanyagtartalom  jelentősége
A kalcium nélkülözhetetlen a gyökérzet szabályos növekedéséhez, 
a sejtfalképződéshez, a szilárdító szövetek kialakulásához. Kalcium-
hiány esetén a gyökérzet, főleg a tenyészőcsúcs fejlődése lelassul a 
kalciumhiányos sejtfal pusztulása miatt; a növény fejlődése leáll, el-
pusztul. A kalciumot és a nitrogént a készítmény könnyen és gyorsan 
felvehető oldat formában tartalmazza. Segíti a talaj pH kiegyenlítődé-
sét, és ezzel a növények megfelelő fejlődését. 
A kalciumfelvétel nincs szoros összefüggésben a talaj kalcium tartal-
mával, mert a kalcium nagy része a talajban lekötődik. A kalciumhiányt 

EK műtrágya  

KalciNitrát®KalciNitrát®

Tápanyagtartalom m/m % m/v % g/l

Nitrogén  (N, nitrát) 11,0 17,1 171,3

Kalcium  (Ca, nitrát) 13,4 20,7 207,1

Kalcium-oxid (CaO) 18,7 29,0 290

pH (higítatlan) 6,0

Sűrűség (g/cm3) 1,5 ± 0,005
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gyakran a párologtatás akadályoztatása, a vízforgalom korlátozottsá-
ga okozza. 
A hiánytünetek a fiatal, gyorsan növekedő részeken jelennek meg elő-
ször. A kalcium segíti a kálium és a magnézium felszívódását de ezek 
túltrágyázása relatív Ca hiányt okoz. 
A kalcium-nitrát pótlására  adagolására kifejezetten a növények vege-
tatív növekedésének valamint a tároló részek – hagymák, gumók, mag-
vak, termések – fejlődésének szakaszában van szükség  5-10 liter/ha  
mennyiségben. Talajanalízis alapján az alkalmazott dózis szükség sze-
rint növelhető. 

Javasolt alkalmazás
Tavasszal és ősszel a talaj kalcium ellátottságának javítására az inten-
zív növekedési szakasz kezdetétől, többszöri kijuttatással. 
Kalciumigényes növények esetében fejtrágyaként tenyészidőben az 
intenzív növekedés szakaszában, tápoldatozásra vegetációs időn be-
lül az intenzív hajtás és termésnövekedés szakaszában többször. 
Alkalmazható a kalciumhiány megelőzésére, valamint a növények kal-
cium és nitrogén hiányának pótlására: almatermésűek (alma, körte, 
birs), csonthéjasok (őszibarack, kajszi, szilva élettani és tárolási beteg-
ségei megelőzésére); meggy, cseresznye (kicsattanás ellen); málna, 
eper (guruló képesség, gyümölcshús keménység fokozására); bogyó-
sok; szőlő (fontos szerepe van a jó héjszerkezet, a színes fajtánál a 
színanyag, a fehér fajtáknál az illatanyagok, kialakulásában), csemege 
szőlőnél a kalcium fokozza a bogyók ropógósságát, szállíthatóságát, 
és felvétel igénye az érés kezdetig csak lassan csökken); hajtatott és 
szántóföldi zöldségfélék intenzív termesztésében: burgonya, hagy-
mafélék,  gyökérzöldségek, tojásgyümölcs, paradicsom, paprika (ter-
més deformálódás, csúcsrothadás megelőzésére), kabakosok, uborka 
(hajtáscsúcs görcsös zsugorodásának, a levélkék csúcsrész kifehére-
désének megelőzésére); saláta és káposztafélék (a nagyobb zöld tö-
meg kifejlődésekor akadályozott párologtatás, a levélszél barnulás és 
elszáradás megakadályozására); hajtatott dísznövényekben (krizan-
tém) tápoldatozás a növény kalcium igényéhez igazítva; faiskolák; 
legelők; savanyú talajon termesztett napraforgó; olajtök magképzés 
fokozásához és  vetőmag csírázó erejének növeléséhez. 
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Javasolt kijuttatási mód
Öntözés előtt teljes területre, öntözéssel, csepegtető rendszerrel, 
hidrokultúrákban, talajszellőztetéskor, sorközművelő kultivátorozás. 
A kukorica sikeres termesztéséhez kívánatos semleges (6-6,5 pH) ta-
laj. Ezért talajelemzést követően 3-4 évente szükség lehet a talaj kal-
ciumos kezelésére. Savas talajokon jelentősen megnövekedhet  a ter-
mésdepresszió. A pillangósnövények vetése előtt (a megnövekedett 
kalcium igény miatt) és a rákövetkező növénykultúra előtt (a pillangó-
sok utáni savanyúbb talajállapot miatt) szükséges a talajkezelés.

Nem keverhető foszfát vagy szulfát tartalmú készítményekkel!

A változó körülmények miatt – különös tekintettel a víz hőmérsékleté-
re és beltartalmára – bármilyen kombináció elkészítését megelőzően 
minden esetben  nyomatékosan javasolt előzetes keverési próba el-
végzése. Minden esetben betartandók a kombinációs partner címké-
jén megadottak. 

Kiszerelés: 20 literes kanna és 1000 literes IBC.

Eltarthatóság: eredeti zárt csomagolásban, száraz, hűvös, biztosan 
fagymentes raktárban 2 év.



b i o t e c h n o l ó g i a

EK műtrágya

KáliFosz®
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Megengedett hatóanyag eltérés a 2003/2003 EK rendelet szerint.
Megjelenés: színtelen, szagtalan oldat – nátrium- és klórmentes – pré-
mium műtrágya-oldat.

A termék jelentősége
Foszforhiány esetén anyagcserezavar lép fel, a fehérje-, cukor- és ke-
ményítőszintézis lelassul.
A foszfor a növények energiaforgalmában elengedhetetlen elem, 
a csírázó növény a foszfort igényli a legnagyobb mennyiségben. 
A foszfor segíti a növekedést, a starter gyökérfejlődést és a ge-
neratív fejlődést (virág-, mag-, és termésképződést), fokozza a 
szárszilárdságot, ellenálló képességet (vízgazdálkodás és szá-

EK műtrágya  

KáliFosz®KáliFosz®

Tápanyagtartalom m/m % m/v % g/l

Foszfor (P, foszfát) 6,6 9,0 90

Foszfor-pentoxid (P2O5) 15,1 20,5 205

Kálium (K, hidroxid) 15,3 20,9 209

Kálium-oxid (K2O) 18,4 25,0 250

Molibdén (Mo, molibdát) 0,04 0,05 0,54

pH (eredeti oldat) 4,0 - 4,3

Sűrűség (g/cm3) 1,240 ± 0,005
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razság-tűrés), kedvező hatása van a termésminőségre, koraiság-
ra és fehérjeképződésre. A foszfor fokozza a növények gyökér- 
növekedését, végső sorban a termés mennyiségét és minőségét.

A káliumra a növénynek kimagaslóan a növekedési időszakban van szük-
sége, de segíti a nitrogén felvételét, aminek a hasznosulásához megha-
tározó mértékben járul hozzá a molibdén. A kálium fokozza a növények 
szárazságtűrését, mert javítja a vízfelvételt és a vízmegtartó képességet, 
javítja a tartaléktápanyag-raktározást, a tömeggyarapodást és a szén-
hidrátképzést, csökkenti a fagyveszélyt. Nagy agyagtartalmú, kálium- 
megkötő talajon a növénytermesztést a nitrogén mellett a káliumellá-
tás határozza meg. A kalászosok, kukorica, burgonya, cukorrépa, nap-
raforgó, gyümölcs- és zöldségfélék káliumigénye a felsorolás rendjé-
ben növekszik.

Javasolt alkalmazás
Javasolt kiegészítő trágyázáshoz (sor- vagy fészektrágyázás)  
15-20 cm-en, és öntöző oldattrágyázással. A kijuttatás időpontja meg-
egyezik az első fejtrágyázás idejével, időszerű alkalmazása február 
végén, március elején van. Kijuttatható vetés előtt mélyszántással 
beforgatva a talajba a gyökérmélységig 40 l/ha dózisban csökkentett  
60 l/ha vízmennyiséggel; vetéssel egymenetben (közvetlenül a mag-
árokba juttatva a magnyomó pálca segítségével), vagy vegetációs idő-
szak alatt szántóföldi növényeknél 20 l/ha dózisban csökkentett 40 l/
ha vízmennyiséggel; vagy sorközműveléses injektálással a talajba hí-
gítás nélkül. Talajanalízis alapján az alkalmazott dózis szükség szerint 
módosítható. 

A Káli-Fosz® alkalmazható a klórra érzékeny növények (borsó, bab, 
saláta, retek, hagyma, zeller, burgonya, káposzta, sárgarépa, ubor-
ka, dinnye, paprika, dohány, cseresznye, körte, alma, szilva, citrom, 
bogyósok, gerbera, krizantém, tűlevelűek) esetében is; intenzív ter-
mesztésben kifejezetten ajánlott; termesztő talajon sekélyen vagy 
közép mélyen bedolgozva.  
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Nem keverhető erősen lúgos kémhatású készítményekkel. 
A változó körülmények miatt - különös tekintettel a víz hőmérsékleté-
re és beltartalmára - bármilyen kombináció elkészítését megelőzően 
minden esetben  nyomatékosan javasolt előzetes keverési próba el-
végzése. Minden esetben betartandók a kombinációs partner címké-
jén megadottak. 

Kiszerelés: 20 literes kanna és 1000 literes IBC.

Eltarthatóság: eredeti zárt csomagolásban, száraz, hűvös, biztosan 
fagymentes raktárban 2 év.



b i o t e c h n o l ó g i a

EK műtrágya

NitroMol®
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Megengedett hatóanyag eltérés a 2003/2003 EK rendelet szerint.
Megjelenés: színtelen, szagtalan oldat – nátrium- és klórmentes – pré-
mium műtrágya-oldat.

Az alkotó elemek szerepe a növények életében
A NitroMol® a szántóföldi, kertészeti kultúrákban, az öntözéses nö-
vénytermesztésben alkalmazható valódi oldat alap- (ősszel szántás 
előtt kipermetezve), fej- és öntözőtrágya. A molibdén nélkülözhetet-
len elem a  nitrogén minél magasabb arányban történő hasznosulásá-
hoz a növényben.

Felhasználás
A nitrogén hasznosulásához nélkülözhetetlen a molibdén jelenléte,  
hiányában a nitrogén egy része elvész, nem hasznosul a növény számára.  
A NitroMol® optimális arányban tartalmazza a nitrogén hasznosulásá-
hoz szükséges molibdént. 

EK műtrágya  

NitroMol®NitroMol®

Tápanyagtartalom m/m % m/v % g/l

Nitrogén (N, karbamid) 20,0 22,5 225

Molibdén (Mo, molibdát) 0,12 0,13 1,3

pH (eredeti oldat) 5,4 - 6,0

Sűrűség (g/cm3) 1,124 ± 0,005
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Javasolt alkalmazás helyszíni szaktanácsadás alapján: 
Javasolt valamennyi szántóföldi és kertészeti kultúrában 25-50 l/ha 
mennyiségben kelés után sorközbe egyszeri vagy osztott kijuttatással 
(kelés után, majd két héttel később) bedolgozva a talajba.  Az alkal-
mazott technológia helyi szaktanácsadás alapján szükség szerint mó-
dosítható. 
A tél végi nitrogén kijuttatása és annak valós hasznosulása kulcsfon-
tosságú. A bemosódás és az erózió miatt meggondolandó a nagy 
mennyiségű nitrogén őszi kijuttatása.

Vetéssel egymenetben közvetlenül a magárokba juttatva a magnyomó 
pálca segítségével; vagy sorközművelő kultivátorral, vagy sávművelő 
tápkultivátorral. Javasolt 25 l/ha NitroMol® kiegészítve a szükséges 35 
liter vízmennyiséggel. A gépet úgy kell beállítani, hogy a csírakároso-
dás elkerülése érdekében a NitroMol® a vetett (kukorica)szemek alá 
és mellé 5–5 cm-re kerüljön!

Növénytípushoz (kukorica, napraforgó, repce, szója) és növényi 
fenofázishoz igazított technológiával. Szükség szerint akár osztott 
kezeléssel; például a kukorica teljes nitrogénigényének csak mintegy 
10%-át veszi fel térdmagasságig, teljes nitrogén szükségletének 90%-át 
nyolc leveles fejlettségét követően igényli. A nitrogénhiány késlelte-
ti a kukorica vegetatív és generatív fejlődését is, csökkenti a levelek 
kialakulását és méretét. Ez által csökken a fotoszintézis és gyengül a 
virágzás. 

Talajba injektálásával az általánosan használt mennyiség akár 25-50%-
kal is csökkenthető, ennek ellenére jóval hatékonyabb lesz a tápanyag 
hasznosulása a növényekben, hiszen közvetlenül a gyökerekhez kerül 
a fejlődés számára fontos tápanyag.

Öntözéses növénytermesztésnél a vegetáció időszakában az öntöző-
vízzel együtt kijuttatva.
Nem keverhető kalcium nitrát, kalcium (mész) ammónium nitrát, am-
mónium szulfát nitrát, kálium ammónium nitrát, szuperfoszfát műtrá-
gyával.
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Egyéb tájékoztatás:
A változó körülmények miatt - különös tekintettel a víz hőmérsékleté-
re és beltartalmára - bármilyen kombináció elkészítését megelőzően 
minden esetben  nyomatékosan javasolt előzetes keverési próba el-
végzése. Minden esetben betartandók a kombinációs partner címké-
jén megadottak. 

A kiürült és tisztított csomagolóeszközök újra felhasználása tilos!

Kiszerelés: 20 literes kanna és 1000 literes IBC.

Eltarthatóság: eredeti zárt csomagolásban, száraz, hűvös, biztosan 
fagymentes raktárban 2 év.
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