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minden döntést a talajunk  
megismerésével kell kezdeni!

Hagyományos 
növénytermesztés

Talajmegújító
növénytermesztés

MINIMÁLIS TALAJÉLET

ALACSONY (3% ALATTI)
HUMUSZ TARTALOM

TÖMÖRÖDÖTT TALAJ

ROSSZ (POROS)
TALAJSZERKEZET 
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Ismerjük meg talajunkat 
precízebbenA talaj pH-ja nagyban befolyásolja 

a tápelemek felvehetőségét!

megtalálni a táblája gyengébb részeit, hol kell több odafigyelés és inputanyag

hol vannak a táblái jobb részei, ahol kevesebb mész és műtrágya is elegendő

hol erősebb a növényállomány a táblán belül, ahová kevesebb N is elegendő

hol gyengébb a növény állomány a táblán belül, ahová több tápanyag kell,

 hogy utolérje a többit

Precíziós talajmintavétel segítségével megál-
lapítjuk a táblán belüli pH értékeket.

Ez alapján változó dózisú mész 
kijuttatási tervet készítünk.

HAGYOMÁNYOS
TALAJVIZSGÁLAT
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Precíziós szolgáltatásaink

PRECÍZIÓS (TALAJSZKENNELÉSEN ALAPULÓ)  
TALAJVIZSGÁLAT

VÁLTOZÓ DÓZISÚ VETÉS (VD)
HETEROGÉN TÁBLÁKRA

VÁLTOZÓ DÓZISÚ NITROGÉN KIJUTTATÁS 
CSAK A DANUBÁTÓL PRIVÁT MŰHOLDAKRÓL IS!

VÁLTOZÓ DÓZISÚ MŰTRÁGYA 
ÉS MÉSZ KIJUTTATÁS

A talajszkennelés a talajunk 

eletromágneses terének a vál-

tozását méri. Ha ez magasabb, 

akkor ott több tápelem (kation és 

anion) található, valamint jól lehet 

következtetni a talaj kötöttségé-

re és szervesanyag tartalmára.  

A  talajszkennelés után el-

készített  EC (electro con-

ductivity) térkép jól mutatja  

a tábla heterogenitását. 

Jól láthatók a homogén tábla-

részek, hogy honnan érdemes  

talajmintákat venni. 

VD vetés esetén a talajszken-

nelés és precíziós talajvizsgálat 

alapján pontosan láthatóak

a jobb és gyengébb víz- és tá-

panyagszolgáltató zónák a 

táblán belül.

Azok a részek, melyek több tá-

panyagot és vizet tudnak szolgál-

tatni a tavaszi vetésű kultúráknak, 

oda magasabb tőszám vethető.

Az optimális tőszám ugyanany-

nyi vetőmagból több termést 

és homogénebb növényállo-

mányt eredményez.

Növényegészség képeken 

(NDVI) megnézheti, hogy a táb-

la melyik része erősebb, egész-

ségesebb és melyiket kellene 

személyesen megvizsgálni.

Az eltérő egészségi adatokkal 

rendelkező területeken más-

más kezelésre van szükség:

a gyenge növényeket kicsit 

több nitrogénnel kell megtámo-

gatni, hogy megerősödjenek és 

nagyobb termést hozzanak.

Azonban ha a sűrű növényállo-

mányt túlnitrogénezzük, akkor 

az megdőlhet és fogékony lesz a 

betegségekre.

Táblán belül a gyengébb tá-

panyagszolgáltató képességű 

részek javításával várható a ter-

més növekedése.

A Precíziósan mért talajadatok 

alapján megfelelő mennyi-

ségű tápanyagot juttatunk ki.

Tábláink pH értékét az optimá-

lishoz közelítve a talaj tápanyag-

szolgáltató képessége is jelen-

tősen javul. 

Túl alacsony / túl magas pH ese-

tén gátolt a növények tápanyag-

felvétele, és a talajban lévő hasz-

nos gombák és baktériumok sem 

tudnak megfelelően működni.

A világ fejlettebb mezőgazdaságával rendelkező országaiban 

nem véletlenül kezdik a talajvizsgálatot talajszkenneléssel!

A VD vetési szolgáltatáshoz is járnak a műholdas növényegész-

ség (NDVI) képek.
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Egyéb szolgáltatásaink

DRÓNOS PERMETEZÉS TALAJVIZSGÁLAT KÉZI TALAJSZKENNERREL

MIKROGRANULÁTUM SZÓRÁS

Drónos permetezéssel vállal-

juk lombtrágyák, biostimu-

lánsok, biológiai termékek 

és engedélyezett növényvédő 

szerek kijuttatását.

A drónos permetezés előnye, 

hogy nagyobb esők után a 

szántóföldi gép nem alkalmas 

permetezésre, mert elakadna, 

viszont a drón ilyenkor is képes 

kijuttatni a terméket. 

A drón nem töri a növényál-

lományt, valamint nem tapossa, 

tömöríti a talajt.

A kézi talajvizsgáló előnye, hogy 

20 percen belül megtudhatja 

a talaja főbb paramétereit és az 

eredményt PDF nyomtatott 

formában azonnal megkaphatja.

A mérés nem akkreditált, de 

~80%-os pontosságot ad a  

laboros ~95%-hoz képest.

A hagyományos műtrágya szó-

rókkal kis mennyiségeket ne-

héz kiszórni.

A Danuba pick-upra szerelt 

mikrogranulátum szórója alkal-

mas 5-50 kg/ha dózisok pre-

cíz kijuttatására pl. csigaölő 

vagy zöldítő.

minimális terület 20 hektár       |        minimális táblaméret 5 hektár

+ +
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Speciális hatásfokozó 
segédanyagok termékeinkben

SZABADALOMMAL VÉDETT 3IN1 BIOSTIMULÁNS 

DIMETIL-SZULFON

FOSZFIT

PIDOLINSAV

< 10 µ (MIKRON)

AUXIN

CITOKININ

18 HÓNAP

TPP (PHOSPHORUS PRESERVATION) TECHNOLÓGIA

AKTÍV PH TECHNOLÓGIA

Elősegíti a növényben a ci-

tokinin hormontermelést, 

ami serkenti a sejtosztódást, 

a föld feletti részek növeke-

dését és lassítja az öregedést.  

PGA (gamma-poliglutamin-

sav)  kelatizálja a kationokat, 

fokozza és gyorsabbá teszi 

azok bejutását a növénybe.  

Kétféle DPU (difenil-karbamid) 

növeli a klorofil előállítását.

A dimetil-szulfon az ismert leg-

tisztább kénforma, melyet em-

beri fogyasztásra és gyógyításra 

is használnak. Ez az azonnal fel-

vehető, aktív forma segíti a nö-

vények kénigényének leggyorsabb 

kielégítését, vagy a kénhiányok or-

voslását.

A foszfit nem elsősorban foszfor 

forrás a növény számára, hanem 

az auxin növényi hormon kata-

lizátora. Az auxin pedig gyökér-

növekedést generál. A kétféle 

foszforformát együtt kijuttatva 

maximalizálhatjuk a gyökértömeg 

képződést.
A növény a felvett nitrogénből 

ammónia után aminósavakat 

állít elő. Amennyiben a növényt 

stressz éri, akkor ez a folyamat 

megakad és felhalmozódik az 

ammónia, ami sejtméreg. A 

pidolin sav biostimuláns abban 

segít, hogy ez a káros folyamat 

ne következzen be. Ezzel több 

tonna termést védhetünk meg! 

A peciális gyártási eljárásának 

köszönhetően a fém tápelemek 

10 mikron alatti méretűek. A 

hatóanyag több mint 90%-a 2-3 

mikron átmérőjű, így az a kb. 10 

mikronos sztóma nyílásokon 

könnyedén bejut, és nem szük-

séges mesterséges kelátokat 

alkalmazni, hogy a hatóanyag 

bejusson a levélbe.

Mint ahogy az emberi hormonok, 

úgy a növényi hormonok is a 

szervezet működését szabá-

lyozzák. Az auxin növényi hor-

mon elsősorban a növény gyö-

kértömegének fejlesztéséért 

valamint az ideális virágzásért 

felelős. Ezen termékekkel fokoz-

hatjuk ezt a hatást.

A férfiak növekedési hormonja 

a tesztoszteron. A növényekben 

ez a citokinin. A citokinin szint 

mestreséges emelésével ext-

ra növekedésre bírjuk a növé-

nyünket.

Ezen termékek eltarthatósága 18 hónap megfelelő tárolás esetén.

A foszfort védő buroknak kö-

szönhetően az nem kötődik le 

vas, alumínium vagy kalcium ka-

tionokkal, és így továbbra is fel-

vehető lesz a növények számára.

A permetlé oldat pH-ja az op-

timális enyhén savas tarto-

mányban marad, így a műtrá- 

gya hatóanyag továbbra is fel-

vehető lesz, és javítja a növény-

védő szer hatékonyságát is. 

<10µ

Au

Cit

18hó



FOSZFOR FELVEHETŐSÉGE

BEAUVERIA BASSIANA 
ÁLTAL ELPUSZTÍTOTT LÁRVÁK

Felhasználható szántóföldi és kertészeti kultúrákban

Dózis 20-30 kg/ha   |   Kiszerelés 20 kg (zsák)

Kalászosoknál 30kg/ha dózis alkalmazásakor nem szükséges plusz foszfort kijuttatni!i
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Asco Start család Asco Start Tricho B
Mikrogranulált starter műtrágya folyamatos tápanyagleadással,
70% feletti vízoldható hatóanyaggal

3 az 1-ben hatás: 
táplálás, kórokozók és kártevők visszaszorítása

ÖSSZETÉTELE

Magas foszfortartalom

· a gyökérnövekedés fő energiaforrása

Cink az auxinképzéshez

· a gyökeresedést segítő 

 növekedési hormonhoz

Nitrogén a növekedéshez 

· az aminosavak alapvető alkotóeleme

Plusz Kalcium és Kén tartalommal

ELŐNYEI

Gömbölyű granulátumok      

· könnyű adagolás: 

 nem porzik, nem boltozódik

Apró szemcseméret     

· gyökérszőrök közvetlen közelébe 

 jutó tápanyag

Hagymahéj szerkezet                

· folyamatos – közel 8 hetes 

 – tápanyagleadás 

ÖSSZETÉTELE

Tápelemek (P, Zn, Ca, N, S)

· 70 % tápelem tartalom  

Trichoderma harzianum gomba spórái          

Beauveria bassiana kivonata         

ELŐNYEI

Robbanásszerű kezdeti növekedés

Trichoderma gomba               

· káros gombák kiszorítása

· szármaradványok bontása

Beauvericin   

· rovarok kártételének korlátozása

      

pH <130C 160C 180C 210C

8 < 16% 26% 57% 68%

7-7,5 28% 35% 60% 88%

6,5-7 31% 43% 73% 100%

6-6,5 26% 31% 53% 78%

5,5-6 114% 20% 34% 46%

5-5,5 7% 10% 17% 23%

< 5 3% 5% 7% 10%

100%

80%

60%

40%

20%

1. hét 2. hét 3. hét 4. hét 5. hét 6. hét 7. hét 8. hét

KOMPAKTÁLT 
STARTER

MELEGEN GRANULÁLT 
STARTER

nehezen 
felvehető

könnyen 
felvehető

N P2O5 SO3 CaO Zn

100 g/kg 430 g/kg 80 g/kg 80 g/kg 10 g/kg

Trichoderma harz. Beauveria Bass.

10 millió spóra/kg Beauvericin

Új



Felhasználható szántóföldi és kertészeti kultúrákban

Dózis 15-20 kg/ha (kalászos: 30 kg/ha)   |   Kiszerelés 20 kg (zsák)

Felhasználható szántóföldi kultúrákban

Dózis 15-20 kg/ha (kalászos: 30 kg/ha)   |   Kiszerelés 20 kg (zsák)A Leonardit alapú humusz képződéséhez több 10 millió év szükséges, tízszer több, mint ami a 
tőzeghez kell, így magasabb a szén tartalma és az aktív felülete! A nevét a feltalálójáról kapta.i
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Asco Start Humusz
Az Asco Start család legmagasabb hatóanyag tartalmú terméke
3,5% Leonardit alapú humusz anyagokkal

Magyarországon az első BIO termesztésben is használható
starter mikrogranulátum, hasznos baktérium kiegészítéssel

ÖSSZETÉTELE

Leonardit alapú humusz       

· a legjobb minőségű humusz 

 a természetben

Tápelemek (P, Zn, Ca, N, S)

· teljes tápelemsor a tökéletes starthoz

ELŐNYEI

A humusz, mint a szivacs   

· 100-szoros mennyiségű vizet raktároz

· nem kötődik le a kiszórt foszfor és cink

· nem mosódik ki a kiadott nitrogén és kén

ÖSSZETÉTELE

Magas foszfor tartalom 

· segíti az energiaigényes gyökeresedést

3 féle baktérium

A BAKTÉRIUMOK SZEREPE

Bacillus megaterium

· ásványi kötött foszfor oldhatóvá tétele

· növényi hormonok termelése

· csírázás serkentése

· nagyon gyors növekedés és 

 jó adaptáció a különböző talajokhoz

· a lekötött foszfor feloldása lúgos talajon is

Streptomyces beta-vulgaris

· növényi hormonok termelése

 (jelentős auxin termelő képesség)

· gyökérrendszer stimulálása

· a talaj mikrobiológiai aktivitásának serkentése

· nagyobb távolságra képes növekedés,  

 így a többi mikroorganizmus kiszorítása

· talaj vastartalmának (Fe) megkötése, káros  

 mikroorganizmusok szaporodásának nehezítése

Burkholderia sp.

· gyors növekedés, jó adaptáció

· szerves foszfor felvehetővé tétele

· auxin gyökeresítő hormon növelése

· sziderofor termelés (vas elvonása 

 a káros mikroorganizmusoktól)

· foszfor mobilizációja savas és lúgos talajban is

HATÓANYAGA

Baktérium törzsek:

· Streptomyces beta-vulgaris (B11 I-3639 törzse) 

· Burkholderia sp. (AGN02, I-4360 törzse) 

· Bacillus megaterium (AGN01, I-4466 törzse) 

Rhizophagus irregularis (DAOM 197198 törzse)  

Mikorrhiza

Asco Start Bio Bakter*

Baktérium 
törzsek

Mikorrhiza
gomba 

Több mint 2l Blackjak szervesanyag 

tartalmával megegyező hatás!

*Engedélyeztetés alatt. Várható engedély 2022. tavasz

N P2O5 SO3 CaO Zn

110 g/kg 450 g/kg 80 g/kg 80 g/kg 10 g/kg

Leonardit alapú 
humusz (3,5 %)

Humin- és fulvo-
savak (2,0 m/m %)

N P2O5 K2O CaO

20 g/kg 180 g/kg 50 g/kg 210 g/kg

BioÚj

RHIZO-
SZFÉRA

HASZNOS 
MIKRO-
ORGANIZMUSOK

KÁROS 
MIKRO-
ORGANIZMUSOK



Felhasználható szántóföldi és kertészeti kultúrákban

Dózis 15-20 kg/ha (kalászos: 30 kg/ha)   |   Kiszerelés 20 kg (zsák), 300 kg (big bag)

Nem csak foszfor műtrágyával elégítheti ki a növénye foszfor igényét. A mikorrhiza gombák (Miko-
Max, Ino-Myc) és néhány baktérium (Búza Bakter) képesek azt felvehetővé tenni a gyökér számára! i
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Ino Terra PZn
Folyékony starter vetéssel egy menetben

Felhasználható szántóföldi és kertészeti kultúrákban

Dózis szántóföldi növényeknél 10 l/ha, míg intenzív kultúráknál 10-20 l/ha 

Kiszerelés 10 liter (14,95 kg), 1000 liter (1 495 kg)

ÖSSZETÉTELE

Magas foszforsav tartalom

· a nagy gyökértömegért

Cink 

· a gyökérképződés segítéséért

TPP 

· a foszfor lekötődés megakadályozására

ELŐNYEI

A foszfor felvehetősége 

hideg talajon is tökéletes 

pH független hatékonyság

Könnyű kijuttathatóság

Európában egyedülálló módon a TPP szabadalommal védett technológiával készült.i

A Asco Start család alap terméke, 
szerves kalcium- valamint extra magas hatóanyag tartalommal

Asco Start

P2O5 K2O MgO Zn

440 g/l 75 g/l 67 g/l 46 g/l

TPP
adjuváns

TPP

N P2O5 SO3 CaO Zn

100 g/kg 430 g/kg 80 g/kg 80 g/kg 10 g/kg



Felhasználható szántóföldi és kertészeti kultúrákban  

Dózis 2 l/t vetőmag kalászosban, 4 l/t vetőmag egyéb kultúrában

Kiszerelés 5 liter (6,65 kg), 20 liter (26,6 kg), 200 liter (266 kg, kiöntő csappal)

Használata különösen javasolt őszi kultúrák esetén. Az osztott kezelés 

(0,5 l/ha ősszel, 0,5 l/ha koratavasszal) a leghatékonyabb technológia.i

Felhasználható szántóföldi és kertészeti kultúrákban

Dózis 0,5-1 l/ha   |   Kiszerelés 5 liter (7,1 kg)
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Prosper Seed Nutrino Root
Tápanyagos csávázószer a robbanásszerű csírázáshoz Foszfit tartalmú gyökereztető lombtrágya

ÖSSZETÉTELE

A foszfor 100%-a kálium-foszfit formában

· több mint tápanyag

ELŐNYEI

Tápanyagforráson túl télállóság növelése

· auxintermelés serkentés

· gyökértömeg növelés

· tápanyag és vízfelvétel fokozás 

· fizikai sérülés regenerációja

ÖSSZETÉTELE

Foszfor az alap (Foszfit 66%)

· a gyors gyökérnövekedéshez

· az auxin termelés támogatásához

Kén kiegészítés (Dimetilszulfon 100%)

· azonnal felvehető forma

· a fehérjeszintézis fokozásához

Teljes mikroelemsor

· a növények igényeihez igazodva

ELŐNYEI

Egyöntetű kelés

Erősebb gyökérzet 

Kiváló keverhetőség 

· más csávázószerekkel

A dimetil-szulfon a legtisztább kénforma, amelyet emberi fogyasztásra is használnak. i

N P2O5 K2O

62,5 g/l 433 g/l 284 g/l

N P2O5 K2O MgO B Fe Mo Cu Zn Mn Dimetil- 
szulfon

0,466 g/l35 g/l 335 g/l 61 g/l 8 g/l 665 mg/l 665 mg/l 266 mg/l 2,5 g/l 15 g/l 7 g/l 

Phi PhiDMS



Hatóanyag Mikorrhiza gomba törzsek, 1 milió szaporítóképlet /l

Felhasználható mindazon kultúrákban, melyekkel a mikorrhiza gomba képes 

szimbiózisba lépni   |   Dózis 0,5-1 l/ha   |   Kiszerelés 3 liter (3 kg)

Szabálytalan alakja miatt nem minden mikrogranulátum szóró alkalmas a kijuttatására.

Az InoMyc gyökérdarabokat tartalmaz. A szűrőn fennmaradó gyökérdarabok 

a termék hatékonyságát nem csökkentik.

i

i
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Ino Myc folyadék

MikoMax mikrogranulátum

Az első folyékony mikorrhiza 

Hatóanyag 5 különböző törzsből álló mikorrhiza, 500 ezer szaporító képlet/kg

Felhasználható szántóföldi és kertészeti kultúrákban

Dózis 10 kg/ha   |   Kiszerelés 10 kg (vödör, mikrogranulátum)

Hasznos gomba, ami több, mint 450 millió éve segíti a növényeket

ÖSSZETÉTELE

Mikorrhiza-törzsek keveréke 

500 ezer szaporítóképlet/kg

FELHASZNÁLÁSA

Profi kukoricatermelőknek a max. hozamért

Kalászos kultúrákban vetéssel egymenetben

Ültetvényekben, faiskolákban telepítéskor

Zöldítő/takarónövényekkel kijuttatva

ÖSSZETÉTELE

Rhizophagus irregularis 

spóra szuszpenzió

1 millió szaporítóképlet/liter

FELHASZNÁLÁSA

Közvetlen vetés előtt 

sekélyen talajba dolgozva

Vetéssel egymenetben magárokba juttatva

Csávázással 

Mikorrhiza gombák

A mikorrhiza gombák azóta támogatják a növényeket, mióta azok kijöttek az ősi ten-
gerekből! Na de miért is van szükség a mikorrhiza gombákra?

A növény nem képes elvándo-

rolni, migrálni. Ha olyan területen 

nő, ahol nem megfelelőek a talaj-

viszonyok, akkor „hívja” segítsé-

gül a mikorrhiza gombákat. Ilyen 

probléma, ha a növény azt érzé-

keli, hogy a csírázáshoz nem lesz 

elegendő energiát adó foszfor!

Segíthet a növénynek a miko- 

rrhiza akkor is, ha a talaj száraz és 

nem tud elegendő vizet felvenni

A talajban fixált mikroeleme-

ket is képes a mikorrhiza „fel-

oldani” és felvehető formában 

átadni a növény gyökerének!

Vannak olyan növények, ahol 

a gomba és kultúrnövény 

szimbiózisa nagyon gyenge, 

(pl. a repce, cukorrépa) Ezen 

növények után a talaj mikorrhiza 

szintje rendkívül lecsökken és 

szinte kötelező lenne a pótlása.

Ha a talaj tápanyag és vízszol-

gáltató képessége megfelelő, 

akkor sincs szükség a mikorrhi-

za gombákra. Ez történik, ha a 

gazdálkodó nagy adagú műt-

rágyát juttat ki, ezzel blokkolja 

a hasznos mikorrhiza gombák 

tevékenységét.

Nem vetünk olyan növényeket, 

amik nem tudnak szimbiózist ki-

alakítani a mikorrhiza gombákkal.

Nem hagyjuk parlagon, fe-

ketén a talajt. Két kultúrnövény 

között is takarónövényt vetünk, 

hogy azok gyökere táplálja a talaj 

hasznos mikroorganizmusait.

Nem bolyagtjuk a talajt, mert 

azzal szétszakítjuk a mikorrhiza 

hifa fonalakat a talajban. Felrob-

bantjuk a talajaggregátumokat, 

porosítjuk a földet.

...hogy a mikorrhiza egyfaj-

ta védelmi vonalat is ad a 

növény gyökere számára?  

A gomba védi a gazdatestet!

...hogy a mikorrhiza gomba ál-

tal termelt Glomalin fehérje 

ragasztja össze a talajmor-

zsalékot és alakulnak ki a talaj 

aggregátumok? Így poros he-

lyett morzsalékos lesz a talaj! 

Minden növény esetében és mindenféle talaj-
féleségnél tud segíteni a mikorrhiza gomba?

Mivel tudjuk 
támogatni a 
mikorrhiza 
gomba aktivitá- 
sát a talajban?

Tudta-e?

Bio

Bio

18hó

18hó



i A szárbontás elengedhetetlen feltétele a gombák jelenléte, ezért a 

legjobb hatást a Tricho B termékkel együtt kijuttatva érhetjük el.

i A szárbontás folyamatát először a gombák kezdik el, majd a kisebb 

“darabokat” a baktériumok bontják tovább.

i Kiváló kombinációs partner az ino Bact N-Cell

Hatóanyag 1 Mrd Bacillus amyloliquefaciens baktérium a 14 995 és 

14 996 törzsekből/ml   |   Felhasználható szántóföldi és kertészeti kultúrákban

Dózis 0,5 l/ha   |   Kiszerelés 5 liter

Hatóanyag Trichoderma harzianum 220 M spóra/g

Felhasználható szántóföldi és kertészeti kultúrákban

Dózis 1-3 kg/ha   |   Kiszerelés 5 kg
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Ino Bact N-Cell Tricho | Tricho B*

Cellulózbontó és nitrogén megkötő baktérium Egészséges talaj, szárbontás és immunrendszer erősítés

ÖSSZETÉTELE

Bacillus amyloliquefaciens 

· 1 milliárd CFU/ml

FELHASZNÁLÁSA

Javasolt technológia 

· a késő délutáni kijuttatás és 

· a következő délelőttig történő bedolgozás

300 liter/ha fölötti lémennyiség esetén 

bedolgozás nem szükséges

ELŐNYEI

Nitrogén megkötés

· átlagosan 25 kg/ha (~100 kg MAS) N

Hűtést nem igényel 

18 hónapig felhasználható

Azonnali bedolgozást nem igényel

ÖSSZETÉTELE

Trichoderma harzianum

· 220 M spóra/g

ELŐNYEI

Hiper- és térparazita gomba 

· korlátozza a káros konkurens gombákat

A növény immunrendszerének erősítése

Állományban is alkalmazható

*A Tricho B-t gyártja a Biovéd 2005 Kft.

Legjobb 
ár/ érték 

arányú 
Trichoderma 

a magyar 
piacon!

BioBio 18hó18hó



Felhasználható szántóföldi és kertészeti kultúrákban

Dózis 1-3 kg/ha   |   Kiszerelés 5 kg

Felhasználható őszi és tavaszi búza kultúrákban

Dózis 1 doboz / 5 ha

i A Danuba a Debreceni Egyetem, a University of Bologna és a MATE SzBKI kutatóival vizsgálja 

a további felhasználási területeket. A Danuba a Tricho Immun kizátólagos forgalmazója.

i Ideális kombinációs partnere a SoftGuard, így külső belső biológiai védelmet kap növénye.

i Ezeket a törzseket először 2015-ben, Tokaj-Hegyalján izolálták.
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Tricho Immun*
Az első belső Trichoderma Kevesebb műtrágyával is több termés!

ÖSSZETÉTELE

Trichoderma harzianum  

· TR04, TR05 szabadalommal védett törzsei

ELŐNYEI

A világ 1. Trichoderma készítménye, 

ami a növényt belsőleg támogatja

Akadályozza növénybe bejutó 

kórokozók életfeltételeit, növekedését

Már 5 0C fokon is aktív

Ökológiai gazdálkodásban alkalmazható

FELHASZNÁLÁSA

Metszés utáni sebkezelés

Tavaszi lemosó permetezés

Állományban minél korábbi fenofázisban   

kijuttatva (preventíven)

Ültetvényekben telepítésnél 

bemártásos technológiával

Szőlőben fürtzáródás előtt

Csávázással vetőmag felületére

ÖSSZETÉTELE

1 Mrd CFU/ml 

· Agrobacterium

· Gluconacetobacter

· Bacillus amyloliquefaciens

· Derxia lacustris

ELŐNYEI

Nitrogént (N) köt meg a levegőből

Felvehető állapotba hozza a foszfort a talajban

Növényi hormonok termelésével 

· fokozza a növény gyökér 

 és hajtás növekedését

20-40%-al kevesebb műtrágya kijuttatás 

mellett is legalább azonos termésszint

Azonos műtrágya dózis mellett 

5-10% plusz termés

Búza Bakter*

*Engedélyeztetés alatt. Várható engedély 2022. tavasz

Bio BioÚjÚj



Felhasználható szántóföldi és kertészeti kultúrákban

Dózis 10-20 l/ha   |   Kiszerelés 10 liter (13,2 kg), 1000 liter (1320 kg)
Felhasználható szántóföldi és kertészeti kultúrákban

Dózis 2-3 l/ha   |   Kiszerelés  10 liter (12,2 kg), 1000 liter (1220 kg)

3-5 l /ha adagban adjuvánsként alkalmazható.i
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Nutrino Azo Up+ Nutrino Turbo+
Teljes tápelemsor hiánytünetek megelőzéséhez
+ ötféle biostimulánssal

ÖSSZETÉTELE

Kétféle nitrogén (N) forma  

· gyorsan felvehető formázott karbamid

· tartamhatású urea formaldehid

Négyféle biostimuláns  

· növényi növekedési hormon (citokinin)  

termelést fokozó R 100

· stresszcsökkentő PA

ELŐNYEI

100%-ban levélen felvehető 

· száraz időben a szilárd granulátumok 

 a talajon maradnak

· csapadékos időben a talajvízbe 

 kimosódhatnak

Bármikor kipermetezhető    

· nem perzsel (alacsony biurettartalom)

· növényvédő szerrel együtt kijuttatható

ÖSSZETÉTELE

Teljes tápelemsor 

Ötféle biostimuláns

· növényi növekedési hormon (citokinin)  

 termelést fokozó R 100

· sejtméreg (ammónia) 

 felhalmozódását gátló PA

ELŐNYEI

Tápanyagfelvétel segítése

Növekedés fokozása

Stresszcsökkentés

· biotikus és 

· abiotikus stressz tűrés fokozása

Folyékony nitrogén fejtrágya kénnel (S), magnéziummal (Mg)
+ négyféle biostimulánssal

50 hektár felett 
műholdas 

biomassza 
garanciát adunk!

Pidolin
sav R100 Dimetil-

szulfon

A legjobb hatást a két termék 

együttes használatával  érhetjük el.

Pidolin
sav R100

N MgO SO3

300 g/l 33 g/l 67 g/l

N P2O5 K2O MgO Cu Zn Mn Mo B

140 g/l 70 g/l 70 g/l 2 g/l 0,6 g/l 0,6 g/l 0,6 g/l 0,04 g/l 0,3 g/l

R100 R100PA PADMS



Felhasználható szántóföldi és kertészeti kultúrákban

Dózis 1-3 l/ha   |   Kiszerelés 10 liter (13,4 kg), 1 000 liter (1340 kg)

A DanuBór és a Nutrino SuN a legjobb kombináció az olajos növények számára.i A termék a minőségét 5-28 ºC közötti hőmérsékleten őrzi meg.i

Felhasználható szántóföldi és kertészeti kultúrákban

Dózis 3-5 l/ha   |   Kiszerelés: 10 liter (12,5 kg), 1 000 liter (1250 kg)

Felhasználható szántóföldi és kertészeti kultúrákban

Dózis 2-4 l/ha   |   Kiszerelés 10 liter (14,8 kg), 1000 liter

A magyarországi vizek közel 90%-a kemény. Az Active pH technológia 
megakadályozza a foszfor permetlében lévő kationokhoz való kötődését.i

A Bór a talajból nehezen felvehető. A Molibdénnel  együtt alkalmazva szinergista hatásuk van.           i
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DanuBór Nutrino SuN
Bór lombtrágya magas molibdén tartalommal Az egyetlen dimetil-szulfont is tartalmazó kénes nitrogén

ÖSSZETÉTELE

Kén

· ammonium-tioszulfát

Nitrogén

· a kén jobb hasznosulásáért

Dimetil-szulfont tartalmaz

ELŐNYEI

Azonnali hasznosulás

Olajtartalom növelése

Fehérjeszintézis fokozása

ÖSSZETÉTELE

Bór (bór-etanolamin forma)

· a jobb megtermékenyülésben van szerepe

Molibdén (kálium-molibdát forma)

· fokozza a bór hatékonyságát

ELŐNYEI

Optimális virágzás

Javuló terméskötődés

Magasabb termés

Olajtartalom növelése

Ino PZn
Magas foszfor- és cinktartalmú lombtrágya Active pH adjuvánssal

ÖSSZETÉTELE

Magas foszfor tartalom

· a generatív fejlődésért

Cink 

· a termés differenciálódás elősegítésére

Active pH 

ELŐNYEI

A foszfor felvehetősége 

levélen keresztül közel tízszer hatékonyabb  

Permetlé pH optimalizálása 

Kukorica és napraforgó ideális 

lombtrágyája a virágzást megelőzően

B Mo

146 g/l 8,3 g/l

DMS

P2O5 Zn K2O

440 g/l 100 g/l 75 g/l

pHa
adjuváns

pHa

N SO3

198 g/l 825 g/l

Dimetil- 
szulfon



Felhasználható szántóföldi és kertészeti kultúrákban

Dózis 2-5 l/ha   |   Kiszerelés 10 liter (12,3 kg), 1 000 liter (1230 kg)

Felhasználható szántóföldi és kertészeti kultúrákban. Használata javasolt az 

intenzív növekedési fázisban   |   Dózis 3-5 l/ha   |   Kiszerelés 10 liter (12,9 kg)

Felhasználható szántóföldi és kertészeti kultúrákban

Dózis 0,75-1,5 l/ha   |   Kiszerelés: 10 liter (14,3 kg)

Legjobb párosítása az Asco Alga.i

Felhasználható szántóföldi és kertészeti kultúrákban. Javasolt a terméket 

virágzás előtt kijuttatni   |   Dózis 2,5-5 l/ha   |   Kiszerelés 10 liter (13,55 kg)
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DanuVital

Nutrino Cereal

DanuVital BIO+
Gazdaságos megoldás minden szántóföldi 
és kertészeti növény harmonikus táplálására

Gazdaságos, ideális összetételű kalászos lombtrágya 
emelt mikroelem tartalommal

Intenzív növekedést támogató BIO lombtrágya 
minden fontos tápelemmel!

ÖSSZETÉTELE

Harmonikus tápelemsor

Kertészeti kultúrákra kifejlesztve 

Magas mikroelem tartalom 

ELŐNYEI

Magas vas tartalom (617 mg/l)

Harmonikus tápelemsor, gazdaságos áron

Levélbe való bejutást segítő adjuvánssal

ÖSSZETÉTELE

Az összes benne található tápelem növényi   

eredetű szerves alapanyagokból készült

10 féle tápelemet tartalmaz

Nitrogént tartalmaz

ELŐNYEI

Bio kultúrákban használható

Harmonikus tápelemsor

Szerves eredetű tápanyagok 

· könnyen felvehetőek

· gyorsan beépülnek

ÖSSZETÉTELE

Réz 

 · az aktív fotoszintézishez 

· a nitrogén felvételéhez

Mangán: az auxin ideális szinten tartásáért

Kén

· emeli a búza fehérjetartalmát

· növeli a  repce és naparforgó olajtartalmát

ELŐNYEI

Optimális tápelem összetétel

Levélen való megtapadást és levélbe 

 jutást segítő adjuvánsokat tartalmaz

Alacsony dózis

DanuBór BIO+
Virágzást támogató BIO lombtrágya 
szerves nitrogénnel

ÖSSZETÉTELE

Bór és Molibdén

· segítik a virágzást, megtermékenyülést

Magnézium

· a klorofill alkotórésze, 

· a fotoszintézishez nélkülözhetetlen

Kén és Nitrogén

· a mennyiségi és minőségi 

 paraméterek növelése 

ELŐNYEI

Virágzás, terméskötődés támogatása

Beltartalmi értékek növelése

Kiváló keverhetőség

· javasolt a Kelpak alga lombtrágyával 

 (auxin szintézis támogatása)

N P2O5 K2O MgO SO3

40 g/l 24 g/l 70 g/l 2,4 g/l 10 g/l

CaO B Fe Mn Zn

18,8 g/l 0,01 g/l 0,19 g/l 0,4 g/l 0,02 g/l 

R100
N MgO SO3 Mn Zn Cu

57 g/l 3 g/l 109 g/l 137 g/l 37 g/l 16 g/l

N P2O5 K2O Fe Cu Zn Mn Mo B

185 g/l 62 g/l 62 g/l 617 mg/l 123 mg/l 123 mg/l 37 mg/l 37 mg/l 37 mg/l

Bio

R100

N MgO SO3 B Mo

60 g/l 28 g/l 55 g/l 80 g/l 1 g/l

Bio



Felhasználható szántóföldi és kertészeti kultúrákban

Dózis 2-3 l/ha   |   Kiszerelés 10 liter (16,6 kg)

Felhasználható szántóföldi és kertészeti kultúrákban 

Dózis 2-4 l/ha   |   Kiszerelés 10 liter (10,53 kg)

i Magas kalcium-tartalmának köszönhetően alkalmas kalcium-hiánytünetek megelőzésére.

A kálium nem épül be a növények szerves vegyületeibe, így abban könnyen 

mozog. Ennek hatása, hogy mindig a fiatal részekbe vándorol.i
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Ino Green Ino Kálium 500
Bőrszövet erősítő és vízgazdálkodást optimalizáló lombtrágya

GÁZCSERENYÍLÁSOK 
(SZTÓMA) MÉRETE

INO TERMÉKEK 
SZEMCSEMÉRETE

Extra magas kálium tartalmú lombtrágya nitrogénnel

ÖSSZETÉTELE

Kalcium (kalcit formában)  

 · sztómák nyitásának a szabályozása

Szilícium  

· fényvisszaverő, bőrszövet erősítő hatás

ELŐNYEI

Csökkenti a levélfelület hőmérsékletét 

 · hőstressz következményeinek mérséklése

Vastagítja a bőrszövetet 

 · bogyórepedés és 

 · biotikus stressz csökkentése 

Szabályozza a növény vízforgalmát 

 · szárazságtűrés növelése 

ÖSSZETÉTELE

10 mikron alatti szemcseméret

· nagyon könnyen bejut a növénybe

Kálium-karbonát

ELŐNYEI

Javítja a növény vízhasznosító képességét

· így kevesebb vízből is képes 

 több termést előállítani

Növeli a cukortartalmat, színesíti a gyümölcsöt

Javítja a télállóságot és a fagytűrő képességet

10 -20µ

~5 µ

N Ca Si Zn Mn

66 g/l 448 g/l 56 g/l 24 g/l 8 g/l

K2O N

500 g/l 46 g/l

<10µ <10µ



Hatóanyag lignoszulfonát (CaO 200 g/l)

Felhasználható szántóföldi és kertészeti kultúrákban

Dózis 3-5 l/ha   |   Kiszerelés 10 liter (13 kg)

Hatóanyag Zn 680 g/l    |   Felhasználható szántóföldi és kertészeti kultúrákban

Dózis 0,5-1 l/ha   |   Kiszerelés 5 liter (18,5 kg), 2 db 5 literes kanna / karton

Hatóanyag Cu 120 g/l, SO3 148 g/l

Felhasználható szántóföldi és kertészeti kultúrákban

Dózis 1-2 l/ha   |   Kiszerelés 10 liter (13,4 kg)

Rézhiányra elsősorban a gabonafélék és a hüvelyesek esetében lehet 

számítani, de egyre gyakrabban fordul elő kukoricában is. i
A kalciumhiányra érzékeny növényeknél a többszöri kijuttatás szükséges, 

mivel az nehezen mozog a növényben? Ilyen növények pl. alma, paprika.i

A magyarországi talajok nagyrésze cinkhiányos. A kukorica és a kalászosok, 

valamint a kertészeti kultúrák különösen érzékenyek a hiányára.i
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Biotermesztésben is használható, kalciumhiány megelőzésére
Biotermesztésben is használható, réz- és kénhiány megelőzésére

Ino Organik 
Kalcium

Ino Organik 
Cink

Ino Organik 
Réz

Biotermesztésben is használható, cinkhiány megelőzésére

ÖSSZETÉTELE

Réz

· elengedhetetlen a fotoszintézisben, 

· a fehérje és a szénhidrát előállításban

Kén 

· az aminósavak és fehérjék, valamint 

· az olajok előállításához szükséges 

ELŐNYEI

Nem perzsel

100%-ban vízoldékony

10 mikron alatti szemcseméret

· nagyon könnyen bejut a növénybe

Lignoszulfonát természetes 

komplexképzőt is tartalmaz

ÖSSZETÉTELE

Kalcium

· Kalcium-klorid formában

ELŐNYEI

Lignoszulfonát természetes 

komplexképzőt is tartalmaz

Használata biztonságos, nem perzsel

Magas hatóanyagtartalma 

· közel 100%-ban hasznosul

ÖSSZETÉTELE

Cink-oxid

ELŐNYEI

Elengedhetetlen az aminósav 

és fehérje előállításhoz

Több enzim fontos alkotóeleme 

· auxin termelés, fotoszintézis, cukorképzés...

10 mikron alatti szemcseméret

· nagyon könnyen bejut a növénybe

<10µ<10µ

<10µ

BioBio

Bio



i Elsodródás ellen ideális hozzá az Inferno készítményünk.

Felhasználható szántóföldi és kertészeti kultúrákban

Dózis 0,25-1 l/ha   |   Kiszerelés: 5 liter (6,65 kg)

Felhasználható szántóföldi és kertészeti kultúrákban

Dózis 0,25-1 l/ha   |   Kiszerelés 3 liter (3,6 kg)

Drónos permetezéshez is használható, 60-80 ml/10 l dózisban.i
A növényvédőszerek az enyhén savas pH-nál a leghatékonyabbak, 

a Sentinel ezt a tartományt tudja biztosítani.i
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Dominator Extra 608

Inferno Sentinel

Prémium glifozát, levélbe jutást segítő adjuvánsokkal – kis dózis, nagy hatás

Gyomirtó szerek elsodródásgátló és pH csökkentő adjuvánsa Biztosítja a növényvédő szerek hatékonyságát

Hatóanyag 608 g/l glifozát dimetil-ammónium só = 480 g/l glifozát

Felhasználható szántóföldi és kertészeti kultúrákban

Dózis 1,5-4,5 l/ha   |   Kiszerelés 20 liter (24,4 kg), 200 liter (244 kg)

ÖSSZETÉTELE

608 g/l glifozát dimetil-ammónia só 

· (480 g/l glifozát)

Speciális sóforma

Kétféle adjuváns 

ELŐNYEI

Tökéletes tapadás 

· viaszos és szőrös levélfelületen egyaránt

Intenzív, gyors felszívódás a növényben

Hatóanyagainak közel 100%-a 

· 2 órán belül bejut a növénybe

· hatékonyságát a kezelést követő 2 óra   

 múlva érkező eső már nem csökkenti

FELHASZNÁLÁSA

Légi kijuttatás esetén 

kötelező elsodródásgátló használata

Tökéletes hatáshoz

· 100 liter permetléhez 0,25-0,5 liter Inferno • 

Ügyeljünk a keverési sorrendre

· először az Inferno kerüljön a permetlétartályba!

ELŐNYEI

Elsodródásgátló

· optimális cseppméret

Habzásgátló

pH optimalizáló

Jó keverhetőség

Tökéletes fedettség

Segíti a levélfelület 

újranedvesedését

FELHASZNÁLÁSA

Minden növényvédőszerhez alkalmazható

· glifozátok kivételével

Ügyeljünk a keverési sorrendre

· először a Sentinel kerüljön a permetlétartályba!

ELŐNYEI

Vízkeménység csökkentés 

· növ.védőszer hatékonyságának megőrzéséért

Habzásgátló

pH optimalizáló

Tapadásfokozó

· a hatóanyag jobb hasznosulásáért



40 41

Talajlazító és nitrogénmegkötő –

1M talajtakaró keverék 
Mikorrhizával

Gazdaságos nitrogénmegkötő –

4M talajtakaró keverék 
Mikorrhizával

10 növényes talajegészség –

5M talajtakaró keverék 
Mikorrhizával

Nitrogénmegkötés, nagy biomassza, gyors növekedés, 5 növényes keverék

Nitrogénmegkötés, nagy biomassza, gyors növekedés, 10 növényes keverék

Nitrogénmegkötés, talajlazítás, tápanyag raktározás, nagy biomassza

45% bíborhere  |  20% len  |  15% alexandriai here  |  15% fehérmustár  |  5% facélia

26% kék virágú csillagfürt  |  20% takarmánybükköny  |  16% Traktor fajta rozs |  12% fekete zab 

8% meliorációs retek  |  8% bíborhere  |  4% alexandriai here  |  4% len  |  1% somkóró  |  1% facélia

60% fekete zab  |  32% meliorációs retek  |  8% bíborhere

A talajban lévő hasz-

nos baktériumok és 

gombák sokkal na-

gyobb számban vannak 

a talajban, ha ott van 

elő gyökér. Így a nyár 

végén és ősszel a talajt 

takaró növények javít-

ják a talajegészséget!

A takarónövények 

vizet és tápanyagot 

vesznek fel a talajból, 

amit következő évben 

– bomlásuk során – 

visszaadnak a vetett 

kultúrnövényeknek. Így 

az általuk raktározott 

víz és tápanyag nem 

mosódik le mélyebb 

rétegekbe, a talajvízbe.

Különösen lejtős 

talajon a szél és víz 

nagymennyiségű talajt 

hordhat le a mélyebb 

részekre. Ezt a káros 

folyamatot akadályoz-

hatjuk meg takarónö-

vényekkel, hogy nem 

hagyjuk csupaszon a 

talajt!

A takarónövények gyö-

kerei helyén – a termi-

nálás után – a kultúrnö-

vény gyökere, a levegő, 

talajvíz és talajlakó 

állatok tudnak “köz-

lekedni”. Ez a lazább 

talaj nagyban javítja a 

talajszerkezetet.

A természet 365 napig 
takarja a földet! Ön is?

Raklapos (800 kg) tételben le tudunk gyártani 
szinte bármilyen keveréket mikorrhiza gombával!

Bio

Bio

Bio



A Kelpak Magyarországon az egyetlen kizárólag Ecklonia algát 

tartalmazó biostimuláns.i

Az Asco Algát előállító vállalat kozmetikumokat és 
táplálékkiegészítőket is gyárt ebből a hatóanyagból.i

Hatóanyag 34% Ecklonia maxima tengeri alga (auxin, cytokinin, gibberelin, 

tápelemek, szénhidrátok, ásványi anyagok, proteinek, lipidek)

Felhasználható szántóföldi és kertészeti kultúrákban 

Dózis 2-3 l/ha   |   Kiszerelés 5 liter (5,1 kg), 10 liter (10,2 kg), 20 liter (20,4 kg)

Hatóanyag 15% Ascophyllum nodosum tengeri alga (cytokinin, auxin, gibberelin, 

tápelemek, szénhidrátok, ásványi anyagok, proteinek, lipidek)

Felhasználható kertészeti kultúrákban   |   Dózis 1-3 l/ha   |   Kiszerelés 10 liter (10,1 kg)
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KelpakTengeri algák

Asco Alga

Legmagasabb Ecklonia maxima tartalmú tengeri alga koncentrátum 

Tengeri alga (Ascophyllum nodosum) az extra növekedésért!

A tengeri alga készítmények 

hatékonysága nem elsősorban 

a száraz/szervesanyag tartalom-

tól, hanem a bennük lévő aktív 

szerves vegyületek számától 

és mennyiségétől függ. Ezt 

pedig a feldolgozás módja hatá-

rozza meg. 

Mind a Kelpak, mind az Asco 

Alga mechanikai, kíméletes és 

nagynyomású „fagyasztva 

robbantásos” technológiával 

készül, amely leginkább alkal-

mas e vegyületek épségének/

hatékonyságának megőrzésére, 

mindezt a lehető legnagyobb 

koncentrációban.

Termékeink gyártói az alga 

betakarításától a csomagolásig 

az egész gyártási folyamatot 

maguk végzik, így a minőség 

garantált.

AUXIN

Az auxin hormon a gyökere-

sedést és a virágzást tudja 

támogatni. Így a használata az 

alábbi fázisokban javasolt:

· Vetés előtt csávázás

· Korai kezelés, a gyökér-

 tömeg növekedésekor

· Virágzás előtt, a tökéletes   

megtermékenyülésért 

CITOKININ

A növekedést támogatja, mint a 

férfiaknál a tesztoszteron. Hasz-

nálata így az intenzív növekedési 

időszakban javasolt.

Csávázás, 
korai szakasz

Intenzív 
növekedés

Virágzás előtt

Auxin Citokinin Auxin

Kelpak Asco Alga Kelpak

...hogy az auxin növényi 

hormon szintet a foszfit is 

jelentősen növeli? A Danu-

ba termékei közül a Pros-

per Seed-ben és a Nutrino 

Root-ban van foszfit!

...hogy a citokinin terme-

lést a szabadalommal védett 

R100-as biostimuláns is fo-

kozza: a Nutrino Azo Up+, 

Nutrino Turbo+ és a Nutri-

no Cereal termékekben.

Miért nem mindegy, hogy a 
citokinin vagy az auxin hormon 
domináns algát használjuk?

ÖSSZETÉTELE

Ecklonia maxima tengeri alga

Florotanninok, poliaminok 

· és közel 100 aktív szerves vegyület 

Szándékosan nem tartalmaz tápelemeket

· a magas koncentráció és ezáltal 

· az optimális hatás elérése érdekében

ELŐNYEI

Gyors gyökérnövekedést indukál

Fokozza a pollen csírázását 

és a pollentömlő növekedést

· tökéletes megtermékenyülést biztosít

· mérsékli a gyümölcselrúgás mértékét

Sérülések, fagykár regenerációja

ÖSSZETÉTELE

Ascophyllum nodosum tengeri alga

· növekedésre, stressztűrésre 

Szándékosan nem tartalmaz tápelemeket

· a magas koncentráció és ezáltal 

· az optimális hatás elérése érdekében

ELŐNYEI

Növeli a termést, a gyümölcs méretét

Javítja a beltartalmi értékeket, 

az eltarthatóságot

Biotikus és abiotikus stressz csökkentése

Bio

Bio

Au

Cit



Hatóanyag 20 g/l kitozán oligoszacharid, 50 g/l szervesanyag (alga),

50 g/l nitrogén, 40 g/l foszfor, 20 g/l kálium   |   Felhasználható szántóföldi és 

kertészeti kultúrákban   |   Dózis 1-3 l/ha intenzív kultúrákban érdemes 

a kezelést 10-14 naponta megismételni   |   Kiszerelés 1 liter (1,1 kg), 10 liter (11 kg)

Felhasználható lombtrágyázásra és tápoldatozásra is!   |   Dózis lombon 1 l/ha, 

tápoldatozásban 2 l/ha   |   Kiszerelés 5 liter (6,4 kg)

Hatóanyag minimum 28% szervesanyag, amiben minimum 20% Leonardit alapú 

humusz  |   Felhasználható nitrogén oldatokban és folyékony szervestrágyákban is    

Dózis 1-3 l/ha   |   Kiszerelés 1 liter (1,1 kg), 5 liter (5,5 kg), 25 liter (27,5 kg)

Danuba termékekkel együtt kijuttatva fokozza azok hatékonyságát.i

Az EU 1107/2009-es határozata alapján a kitozán gomba és baktérium ölő hatóanyag, 
mely a növény természetes védekező rendszerét fokozza, de nem növényvédő szer!i
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BlackJak

Optima Organik Mikro

A fekete arany, Európa vezető humusz terméke

Mikroelem “koktél” ami Biotermesztésben is használható

Fe Mn Zn Cz Mo B

38 g/l 18 g/l 3,2 g/l 1,7 g/l 0,77 g/l 3,8 g/l

SoftGuard
Kitozánnal a növények védelméért

ÖSSZETÉTELE

Kitozán oligoszacharid 

Növényi eredetű szervesanyag 

FELHASZNÁLÁSA

Réz és kén tartalmú szerekkel 

együtt nem alkalmazható

Preventíven javasolt 

· célszerű 10-14 naponta megismételni

ELŐNYEI

Kontakt gombaölőszerek kiváltására alkalmas

Rovar repellens hatással rendelkezik

Ökológiai gazdálkodásban alkalmazható

Nincs élelmezésügyi várakozási idő

ÖSSZETÉTELE

A legjobb minőségű humuszt  

(Leonarditot) tartalmazza

ELŐNYEI

Talajba, levélre egyaránt felhasználható

A pozitív töltésű kationok mellett a negatív 

töltésű anionokat is megköti, nem hagyja 

őket a talajból kimosódni.

Megnöveli a víz és tápanyag felvehetőséget 

és javítja a talajminőséget

ÖSSZETÉTELE

Tartalmazza a hat legfontosabb mikroelemet 

Heptaglükonát-komplex (HGA)

· cukorszármazék eredetű 

 természetes komplexképző

Mentes a toxikus oldószerektől 

és szermaradékoktól

ELŐNYEI

Biztosítja az összes mikroelemet

Biotermesztésben is alkalmazható

Jó keverhetőség, 100% hasznosulás! 

Ph-tól függetlenül hatékony

Bio

Bio

Bio



Kelés 1-3 levél Bokrosodás Szárba indulás 1-2 nódusz Zászlós levél Kalászhányás

 BBCH 10 11-13 21-23 30 31-32 37 51-59

Csírázás előtt 3-5 levél 6-9 levél 2-9 nódusz Címerhányás Virágzás

BBCH 00 13-15 16-19 32-39 51-59 61-69

Csírázás előtt 1-3 levél 4-9 levél Szárba indulás
Intenzív 

növekedés
Virágzás

Becő-
képződés

BBCH 00 11-13 14-29 30-39 51-59 60-69 71-79

Csírázás előtt Sziklevél 4-6 levél 8-14 levél Csillagbimbó
Virágzás 
kezdete

Fő virágzás

BBCH 00 10-12 14-16 18-39 51-57 61-63 65-83
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Alap technológia

Alap technológia

Alap technológia

Alap technológia

Kiegészítő technológia

Kiegészítő technológia

Kiegészítő technológia

Kiegészítő technológia

KALÁSZOS TECHNOLÓGIA

REPCE TECHNOLÓGIA

KUKORICA TECHNOLÓGIA

NAPRAFORGÓ TECHNOLÓGIA

Prosper Seed

Nutrino Cereal

MikoMax

Ino Myc

Prosper seed ProsperSeed

Tricho B

Búza Bakter

Blackjak

Blackjak

Blackjak

Tricho B

Ino Terra PZn Ino PZn

Tricho B

Tricho B

Ino Terra Pzn

MikoMax MikoMax

Nutrino Root

Nutrino Root

BlackJak + N oldat

DanuBór

Kelpak

Kelpak

Ino Green

KelpakIno Bact N-Cell

Kelpak

Nutrino Turbo+

Nutrino Turbo+

Nutrino Sun

Nutrino Sun

Nutrino Turbo+

Ino PZn

Nutrino Azo Up+ Nutrino Azo Up+

Nutrino Azo Up+ Nutrino Azo Up+

Nutrino Cereal

Nutrino Turbo+

Nutrino SuN

DanuBór

Asco Start 
Humusz

Asco Start 
Humusz

Ino Organik 
Cink

Asco Start 
Tricho B

Asco Start 
Tricho B
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GAZDÁLKODJ OKOSAN!
www.danuba.hu
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+36 30 861 7498   2000 Szentendre, Kovács László u. 57.

kapcsolat@danuba.hu   www.danuba.hu

BAKODI GYULA

GÁL JÓZSEF

MATHIÁSZ TIVADAR VEISZ RÓBERT

BOROS JÁNOS

JÁVORKA DÉNES KAMMERMANN GELLÉRT

BOTOS CSABA

KÖRMENDY ZSOLT

Okleveles agrármérnök, Okleveles 
növényvédelmiés agrokémiai szakmérnök

+36 30 256 2709
gyula.bakodi@danuba.hu

Dunántúl

Okleveles növényorvos,
növényvédelmi szaktanácsadó

+36 30 229 9051
jozsef.gal@danuba.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg
Borsod-Abaúj-Zemplén  |  Heves

Általános agrármérnök, növényvédő 
üzemmérnök, precíziós szaktanácsadó

+36 30 982 0764
tivadar.mathiasz@danuba.hu

Békés  |  Bács-Kiskun
Csongrád-Csanád

Okleveles növényorvos,
precíziós szaktanácsadó

+36 30 229 9293
robert.veisz@danuba.hu

Győr-Moson-Sopron
Vas  |  Zala  |  Szlovákia

Okleveles növényvédelmi 
szakmérnök, precíziós szaktanácsadó

+36 30 229 9039
janos.boros@danuba.hu

Győr-Moson-Sopron  |  Fejér
Komárom-Esztergom  |  Veszprém

Okl. növényorvos, precíziós szakmai 
vezető, növényvédelmi szaktanácsadó

+36 30 229 9269
denes.javorka@danuba.hu

Somogy  |  Tolna  |  Baranya

Mezőgazdasági mérnök, 
szaktanácsadó

+36 30 073 2515
gellert.kammermann@danuba.hu

Somogy  |  Tolna  |  Baranya

Vetőmaggazdálkodási  
szakmérnök

+36 30 229 9274
csaba.botos@danuba.hu

Hajdú-Bihar  |  Békés
Jász-Nagykun-Szolnok

Tápanyagutánpótlási szakmérnök,
export kapcsolatok

+36 30 525 2642
zsolt.kormendy@danuba.hu

Pest  |  Nógrád  |  Heves

AZ ÖN SZAKTANÁCSADÓI


