Cuperdem

VS-04
Kitozán- és mikroelem alapú oldat, amely számos enzimatikus reakciót támogat, és stimulálja a talajban található
jótékony mikroorganizmusok aktivitását, elősegítve a magok csírázását és a gyökér fejlődését. A Kiplant VS-04 erősíti
a növény gomba, baktériumok és vírusok elleni védelmét, indukálva a fertőzésekkel szembeni rezisztenciát,
optimalizálva a fejlődést, javítva a termésminőséget, mindezt szermmaradék nélkül.
KÍSÉRLET RÓZSÁBAN
Az Anadiag (a vizsgálatokra tanúsított társaság) kísérletét egy talaj nélküli üvegházban, a portugáliai Anadia régióban
állította be, amelyben 3 készítményt vizsgált 4 ismétléssel, 5 kezeléssel.
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DIÓ TERMESZTÉSI KÍSÉRLET
Réz levélen keresztüli abszorpciója dió ültetvényben

Szerves réz felszívódása, lombon keresztül, dió ültetvényben
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Felszívódó hatásmechanizmusú, lombtrágyaként és csepegtető öntözéssel egyaránt kijuttatható szerves
rézkészítmény, réz-heptaglukonát oldat. Kiváló felszívódás és magas lemosódással szembeni ellenállás
jellemzi, így kiválóan alkalmas a szervetlen rézion tartalmú szerek helyettesítésére, aminek következtében
csökkenthetjük a réz káros mértékű felhalmozódását a talajban. A Cuperdem közvetlen hatással van az olyan
alapvető folyamatokra, mint például a fotoszintézis, légzés és a fitoalexin szintézis, erősítve ezzel a növény
egyes kórokozókkal szembeni rezisztenciáját.
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• Preventív kezelésként a Kiplant VS-04-gyel kezelt növények esetében 78%-kal kisebb mértékű lisztharmat
fertőzést mértek a kezeletlen növényekhez képest.
• A Kiplant VS-04-gyel kezelt parcellánál a betegség gyakorisága a trifloxisztrobin-alapú készítménnyel kezelt
állományhoz képest is kisebb volt.
KIJ UTTATÁS
Lombtrágyaként: 150-300ml / 100l vízben hígítva.
Csepegtető öntözéssel: 3-5 l/ha.
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Kiváló minőség

• A kezelés után mintákat vettünk és kiderült, hogy a kijuttatás után 12 nappal és folyóvízben történő
mosás után a réz abszorpciója a kezelt levelekben 393% -kal volt magasabb, mint a kontroll levelekben.

Szermaradvány
mentesen

KIJ UTTATÁS
Lombtrágyaként: 150-300ml / 100l víz dózisban.
Csepegtető öntözéssel: 3-5 l/ha.

Essence
Növényi kivonatokból és segédanyagokból származó terpén alapú készítmény, amely a levél felületének nedvesség
és páratartalom csökkentésével kedvezőtlen körülményeket teremt egyes kártevő rovarok szaporodásához és
fejlődéséhez. Különleges összetételének köszönhetően homogenizálja a permetlé keveréket, fokozza a tapadást,
kombinálva más növényvédő szerrel növeli azok hatékonyságát.
PARADICSOM KÍSÉRLET
Az Anadiag (a vizsgálatokra tanúsított társaság) 10,5 m2 üvegházi paradicsomban állított be kísérletet a portugáliai
Montemor-o-Velhoban, amelyben 3 kezelést hasonlítottak össze 4 ismétléssel. A kísérlet során a Kiplant Essence 2
dózisban került kijuttatásra a növények levelére, 2,5 l/ha és 5 l/ha mennyiségekkel. A második kezelés az első után 7
nappal hajtották végre.

Molytetű előfordulása paradicsomban
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• A Kiplant Essence második alkalmazását követően a Trialeurodes vaporariorum (üvegházi molytetű) kifejlet
egyedeinek száma átlagosan több mint 94%-kal alacsonyabb volt a kezeletlen parcellákhoz képest.

Gyártó:

Kizárólagos Képviselet:
P+K 3000 Kkt.
2363 Felsőpakony, Rákóczi utca 16.
Tel.: +36 20 311 3805
info@kertcenter.com
www.kertcenter.com

KIJ UTTATÁS
Lombtrágyaként: 200-300 ml/ha, heti 2-3 kezelés mellett.
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Magas hozam
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Szermaradvány
mentesen

Mycoshell
A Kiplant iNmass biológiai trágyázószer olyan baktériumtörzseket tartalmaz, melyek nitrogén megkötő és
fitohormon szintetizáló tulajdonságokkal rendelkeznek. Ezeknek az együttes hatása serkenti a növény
másodlagos gyökérképleteinek fejlődését, a szár megnyúlását és az anyagcsere folyamatok optimális
működését. Tápanyagfeltáró és nitrogénfixáló hatásainak köszönhetően növelik az ásványi műtrágyák és a
tápanyagtartalékok jobb hasznosulását, növelik az abiotikus stresszfaktorokkal szembeni ellenálló képességet
és optimalizálja anövény ozmotikus szabályozását.
BURGONYA KÍSÉRLET
A Soilvitae (a Lisszaboni Egyetem Tudományos Karának certifikált kísérleteket végző alszervezete) Lourinhãban,
Portugáliában beállított burgonya kísérletében a Kiplant iNmass-t hasonlították össze kezeletlen kontrollal. A
kísérletet 2 ismétlésben, parcellánként 5m2-es területen végezték, 3 l/ha-os dózissal. Az első kezelés a vetéssel
egy menetben, a másodikat 3 héttel utána végezték a talajra, közvetlenül a tő mellett.

Burgonya termésátlag (t/ha)

Burgonya terméshozama

A KIPLANT All-Grip a foszfort feltáró, oldhatóvá tévő, a talaj szerves anyag tartalmát mineralizáló (a növény által
felvehetővé tevő) és a sejten kívüli enzimeket, fitohormonokat előállító mikroorganizmusokat tartalmazó biológiai
trágyázószer. Közvetlen hatással van a növekedés serkentésére és a termésfejlődésre, valamint tápanyagfeltáró
tulajdonságának köszönhetően nő a műtrágyák hatékonysága és csökkenthető a felhasználásuk mértéke.
PARADICSOM KÍSÉRLET
A Soilvitae (a Lisszaboni Egyetem Tudományos Karának certifikált kísérleteket végző alszervezete) 8 év alatt
számos növényházi kísérletet végzett eltérő fajtákat és termesztéstechnológiát használó termelőknél, melynek
eredményeit a következő ábra szemlélteti:
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Hozamnövekedés (%)

• A kísérlet végén 20 t/ha terméstöbbletet mértek a Kiplant iNmass-al kezelt területen a kontrollhoz képest,
amely 36%-os növekedést jelent.
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KIJ UTTATÁS
Csepegtető öntözéssel: 3-6 l/ha kezelésenként. Kultúránként 2 kezelés javasolt.
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Az Eckosil használatának előnyei:
• Fokozott ellenállás a környezeti stresszfaktorokkal szemben: extrém hőmérséklet, szárazság,
szikesség, nehézfémek
• Kórokozók és kártevők okozta élettani zavarok csökkentése.
• J avítja a minőségi paraméterek kialakulását: méret, tömeg, szín, Brix-fok.
„ROCHA”KÖRTE KÍSÉRLET
Az alcobaçai központú INIAV (Vieira Natividade-i Nemzeti Gyümölcskutató Intézet) által végett kísérletben 3 kezelést
(kontroll, Eckosil 0,5 l/ha és 1 l/ha lombon keresztül) állítottak be 4 ismétlésben, vizsgálatonként 3-3 fát kezelve. A
kísérlet során a kezelések száma 4, heti gyakorisággal történtek.

Napégés okozta foltok “Rocha” körtében

-47%
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Napégéses gyümölcsök arány (%)

KIJ UTTATÁS
Tápoldattal: 3-6 l/ha, állományonként 1-2 kezelés javasolt.
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Kiplant iNmass

Ortoszilikát sav tartalmú oldat, amely befolyásolja a növény foszfor, kálium, kalcium és magnézium felvételét. Az
Eckosil elősegíti a szilikon sejtfalakban történő felhalmozódását, növelve ezzel annak szilárdságát és ellenálló
képességét, csökkenti a párolgás és párologtatás okozta vízveszteséget, fenntartva ezzel a növény megfelelő
turgorát a vízhiányos időszakokban.

• A kísérletek átlagában 15%-os terméshozam emelkedés volt megfigyelhető.
• A 8 vizsgálat eredményei minden esetben közel azonosak voltak.

ALMA KÍSÉRLET
Az alcobaçai központú INIAV (Vieira Natividade-i Nemzeti Gyümölcskutató Intézet) Royal Gala 'Redlum' fajtán állított be
kísérletet Portugáliában, amelyben a Mycoshell Tabs-al kezelt (kezelésenként 2 tabletta) és kezeletlen növényeket
hasonlították össze.
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Kiplant AllGrip

A Mycoshell hatása a talajra és a növény fejlődésére:
• Segít hozzájutni a növényeket a növekedéshez szükséges vízhez és tápanyagokhoz, homogenizálva ezzel a
fejlődésüket.
• Foszforfeltáró tulajdonsága révén növeli az asszimilálható tápanyag mennyiségét.
• Fokozza a talajok vízbefogadó képességét és a mélyebb rétegekben található készletek felfele történő áramlását.
• Növeli a növények védelmét a patogén gombák, fonálférgek és egyes rovarok ellen.

Főgyökér-elágazások száma

Paradicsom hozamnövekedése 8 kísérlet átlagában

Kezeletlen

Glomus intraradices mikorrhiza gombafaj alapú gyökérkondícionáló biológiai trágya, amely felgyorsítja a kezdeti
növekedést, csökkenti az kiültetés utáni stresszt, optimalizálva ezzel a növényi tápanyagok szállítását. A mikorrhizális
kapcsolat fokozza a patogénekkel szembeni rezisztenciát, jobb eredést biztosítva az ültetvényekben, ami csökkenti az
tőhiányt és az újratelepítés szükségességét.
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KIJ UTTATÁS
Mycoshell
Közvetlenül az ültetőgödörbe.
A javasolt mennyiség 10-20 g/fa, zöldségtermesztésben 5-10 g/növény.
Mycoshell Dripper
Csepegtető öntözéssel.
J avasolt mennyiség 1-2 kg/ha.
Mycoshell Tray
Közvetlenül a vetőföldbe keverve.
Földkeverék készítésekor 5-10 kg/m³ javasolt.
Mycoshell Tabs
Közvetlenül az ültetőgödörbe.
J avasolt mennyiség 1-2 tabletta/fa.
Elérhető számos kiszerelésben.
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Enyhe

Közepes

Erős

Teljes

• Az Eckosil-al kezelt fák esetében sokkal kisebb arányban volt napégés a gyümölcsökön.
• Az 1 l/ha-os dózis “Rocha” körtén 47%-kal csökkentette a napégés kialakulását a kontrollhoz képest.
KIJ UTTATÁS
Lombtrágyakén: 30-50ml / 100l vízben hígítva.
Tápoldattal: 0,5-1 l/ha.

Kezeletlen

Mycoshell Tabs

• A kezeletlen növényekhez képest a Mycoshell Tabs-al kezelt csemetéken jelentősen nagyobb gyökértömeg
volt mérhető.

Kezeletlen
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