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termékkatalógus 

Partnereinkkel szaktanácsadóink segítségével folyamatos, tudás és tapasztalat megosztáson alapuló 
kapcsolatot tartunk fent, valamint egyéni igényekre szabott, helyszíni tanáccsal látjuk el őket. Jelenleg 20 
országban vagyunk jelen, köztük Spanyolországban, Franciaországban, Görögországban, Törökországban, 
Dél-Afrikában, Oroszországban és Magyarországon is.

 

Küldetésünk, hogy meghaladjuk a termelői elvárásokat, kivételes termékeinkkel irányt mutassunk, segítséget 
nyújtsunk a termelékenység, a minőség emelésében, védve környezetünket és megújítva erőforrásainkat.

 

Folyamatosan bővülő és fejlődő vállalatunk több, mint 20 éves tapasztalattal rendelkezik a növényi tápanyag-
utánpótlás terén. Fő hangsúlyt az új, innovatív növényi biotápanyagok és biostimulánsok fejlesztésére és 
gyártására fektetjük, amelyek a természetes forrásokból származó, hasznos mikroorganizmusok és új aktív 
szerves molekulák felhasználására épülnek.  A biológiai trágyázószerek fő funkciója a talaj erőforrásainak 
természetes módon való optimalizálása, a talaj és a növény egészségének, egyensúlyának gondozása, 
megóvása, erősebbé tétele, lehetővé téve a szerves tápanyagok jobb felvételét és a termésmennyiség 
növekedését, egyúttal csökkentve a szervetlen, vegyszer-alapú műtrágyák alkalmazását.

Vezérigazgató

Egy termelékenyebb, sikeresebb 
mezőgazdaságért, mely tekintettel 
van a környezetünkre





termékkatalógus 

Az ASFERTGLOBAL termékei egy sikeresebb és 
fenntarthatóbb mezőgazdasági termelést biztosítanak, 
lehetővé téve magasabb hozamok elérését, növelve a 
kijuttatott hagyományos műtrágyák hasznosulását, 
csökkentve a felhasznált műtrágyák és növényvédőszerek 
mennyiségét, csökkentve ezzel a környezetre gyakorolt 
káros hatásokat. 

Egyedi megoldásokat kínálunk, végig kísérve a növények 
életét a vetéstől, ültetéstől kezdve egészen a betakarításig, 
magas hozamokat, észszerű szinten tartott ráfordításokat és 
biztonságos technológiát adva a termelők kezébe.

Cégünk





Kutatás és Fejlesztés

Erőforrások

Az ASFERTGLOBAL kutató-fejlesztő csapata elismert 
vegyészekből, biológusokból és mezőgazdasági 
szakemberekből áll, akik folyamatosan figyelemmel kísérik és 
azonosítják a mezőgazdaságban mutatkozó új problémákat, 
ezáltal mind jobban megértve a növény, a talaj és a környezeti 
rendszerek működését.

A legtöbb erőforrásunkat a hasznos mikroorganizmusokon 
alapuló új biológiai trágyázószerek és biostimulánsok 
fejlesztésére fordítjuk. Szerencsések vagyunk abból a 
szempontból, hogy különféle állami-és magánintézménnyekkel 
együttműködve számos nemzeti és nemzetközi kutatás, 
fejlesztési projektben vehetünk részt.
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Kutatási területek

A biológiai trágyázószerek hatásai, melyek jótékonyak a 
növényi fejlődésre: hormonális biostimuláns hatás, a 
tápanyagok felvehetőségének és hozzáférhetőségének 
általános javítása, a szárazság, szélsőséges hőmérséklet 
ingadozások és a talaj sótartalma okozta stresszhatásokkal 
szembeni ellenállóképesség növelése.

Biológiai trágyázószerek

Egyértelműen bizonyított, hogy a hasznos 
mikroorganizmusokat és szerves kötésű tápanyagokat 
tartalmazó oltóanyagok használatával sikeresen növelhető a 
növények termőképessége, a stresszhatásoknak és 
betegségeknek való ellenálló képessége, ezáltal csökkenthető 
a vegyi anyagok (növényvédő szerek és műtrágyák) 
kijuttatásának mértéke és növelhető a termelés hatékonysága.



Az ASFERTGLOBAL világa

Az ASFERTGLOBAL termékei 
a legjobb természetes 
alapanyagokból készülnek, 
melyek védik a biológiailag értékes 
fontos beltartalmat és biztosítják, 
hogy valóban szermaradékmentes 
mezőgazdasági termények 
kerüljenek a fogyasztók asztalára.

Termékek

Biogazdálkodás

Hiszünk benne, hogy a mezőgazdaság a 
fenntarthatóság útjára fog lépni. Az 
ASFERTGLOBAL számos terméke elfogadott és 
engedélyezett biogazdálkodásban. Keresse az 
alábbi szimbólumot a ökológiai gazdálkodásban 
engedélyezett termékek mellett!

Az ASFERTGLOBAL termékei többet jelentenek 
az innovatív és fejlett gyártástechnológiánál, 
technológiai tanácsadáson és képzéseken 
keresztül bővítjük ügyfeleink tudását a 
fenntartható termesztés érdekében.

Technológiánkat, termékeinket meghatározott 
helyzetekre, eltérő körülmények között, 
különböző vetőmag, növény fajta, talajjellemző, 
környezeti feltétel, termelési célkitűzés  mellett 
teszteltük vizsgáltuk.

A termék használata engedélyezett az ökológia gazdálkodásban az EU 
834/2007 és 889/2008 direktíváinak megfelelően
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Mycoshell Tabs

Specialties

termékkatalógus 

Biológiai trágyázószerek 

Specializált termékek 

Talajkatalizátorok 

Hiánykorrektorok

Lombtrágya kiegészítők 

KIPLANT termékcsalád

S-Progen termékcsalád

Geoplant termékcsalád





Biológiai 
trágyázószerek



Biológiai trágyázószer, foszforfeltáró 
mikroorganizmusokkal

ÖSSZETÉTEL

FELHASZNÁLÁS
Dózis: 3-6 l/ha a kiültetéskor egy vagy két kezelés   
javasolt. A terméket tiszta vízben, folyamatos keverés 
mellett kell feloldani. Javasolt kijuttatás: tápoldatként, 
öntözőrendszeren keresztül, vagy beöntözve.

Baccilus megaterium

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. Hatására nő a foszfor felvétele, a 
makro- (P és S) és mikroelemek (Fe és Zn) felvétel 
egyensúlyának szabályozásával  megelőzi a tápanyagok 
arányának előnytelen eltolódását. A KINPLANT All-Grip 
mint egyfajta „energiaital”, nagy mennyiségű biológiailag 
átalakított foszfort szabadít fel a talajból a növény számára, 
így részt vesz az anyagcsere-folyamatok számos 
szakaszában. 

Alkalmazható a talajfeszínre permetezve is (vízben való 
hígítás után). Kijuttatást követően, minden esetben be kell 
dolgozni a talajba.  

A KIPLANT All-Grip mikroorganizmusai számos enzimet 
állítanak elő úgy mint például a savanyú és lúgos foszfatáz 
és fitáz enzimeket (melyek nagyban segítik foszfát 
feltáródását, elősegítik a a növényi szövetekben előforduló 
fitáz hidrolízisét, oldhatóvá tételét) és észteráz enzimeket 
melyek a foszfolipidek lebomlásában játszanak fontos 
szerepet. 
A KIPLANT All-Grip-ben lévő mikroorganizmusok 
rendkívül biokatívak, hatékonyan serkentik a növény 
tápanyag-gazdálkodását, segítik a vegetatív és generatív 
fejlődést, valamennyi kultúra esetében.

HATÁS

Pseudomonas putida

Zöldségfélék, szántóföldi növények (kukorica, napraforgó, 
repce, búza, rizs, szója, árpa, zab, lucerna, stb.) 
gyümölcsök, dísznövények.

Pseudomonas fluorescens

KULTÚRÁK
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Hozamnövekedés üvegházi 
paradicsomnál 
(n= 8 vizsgálat)



Biológiai trágyázószer, 
nitrogénmegkötő és fitohormon 
termelő mikroorganizmusokkal

HATÁS

A termék egyik legnagyobb előnye, hogy 
jelentősen serkenti a fitohormonok szintézisét, 
nevezetsen a auxinét (indol-3-ecetsav), amely 
komoly szerepet játszik az sejtosztódás 
stimulálásában, az oldalgyökerek képzésében, 
valamint a gyökérzet és szár hosszirányú 
növekedésében.

A KIPLANT iNmass egy mikroorganizmusok 
keverékéből álló ökológiai trágyázószer 
komplex, amely nitrogénmegkötő, fitohormon 
sz in te t i zá ló  és  sze rvesanyag- lebon tó 
tu la jdonságokka l  rende lkez ik ,  me lyek 
s z i n e r g i s t a  k ö l c s ö n h a t á s a  t ö k é l e t e s 
kiegészítője a tápanyag-utánpótlásnak, a 
kiegyensúlyozott fejlődésnek és termésérésnek.

KIPLANT iNmass segíti a tápanyagellátást 
azá l ta l ,  hogy növe l i  a  ta la j  fe lvehető 
tápanyagkészletét. A nitrogénmegkötő és 
foszforfeltáró hatásán keresztül a növény 
hatékonyabban jut  hozzá a különböző 
tápanyagokhoz, ami csökkentheti a felhasznált 
műtrágyamennyiségeket, gazdaságosabbá és 
környezetbarátabbá téve a termesztést. A 
növény víz-és tápanyagfelvételéért felelős 
talajlakó baktériumok és gombák (mikrobiom) 
támogatásával javul a növények ozmotikus 
szabályozása, növelve ezzel az abiotikus 
stresszfaktorokkal szembeni toleranciát.

ÖSSZETÉTEL

Bacilus megaterium
Saccharomyces cerevisiae

Dózis: 3-6 l/ha a kiültetéskor, egy vagy két 
kezelés javasolt. A terméket tiszta vízben, 
folyamatos keverés mellett kell feloldani. 
J a v a s o l t  k i j u t t a t á s :  t á p o l d a t k é n t , 
ö n t ö z ő r e n d s z e r e n  k e r e s z t ü l .
Alkalmazható a talajfeszínre permetezve is. 
(vízben való hígítás után). Kijuttatást után be kell 
dolgozni a talajba. 

Zöldségfélék, szántóföldi növények (kukorica, 
napraforgó, repce, búza, rizs, szója, árpa, zab, 
lucerna, stb.) 

FELHASZNÁLÁS

Azospirillum brasilense

gyümölcsök, dísznövények.

KULTÚRÁK

Burgonya 
termesztési kísérlet 
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Mycorrhiza from Glomus intraradices specie.

Mikorrhiza alapú biológiai trágyázószer

1. A gombafonalak révén exponenciálisan növeli az aktív 
gyökérzet kiterjedését a talajban, ennek köszönhetően 
nagyobb területről képes a növény felvenni a vizet és 
tápanyagokat (pl.: nitrogént és foszfort), amely különösen 
hasznos a talajban nehezen mozgó tápanyagok 
felvehetőségének szempontjából.

Endomikorrhiza (a Glomus gomba nemzetségéből)

A Mycoshell-ben lévő mikorrhiza kétféleképpen növeli a növény 
tápanyag- és vízfelvételét:

2. Növeli az ásványi foszfor és nitrogén oldódását és szerves 
anyagokból való felszabadulását.

ÖSSZETÉTEL

Endomikorrhiza ( a Glomus itraradices fajból)

FELHASZNÁLÁS, ADAGOLÁS
Gyümölcsfáknál: 20 g/fa Mycoshell az ültetőgödörbe.

Össz. humin kivonat 30%

Zöldségeknél: 5-10 g/növény, a növény alá.
A Mycoshellt a gyökérzónába kell kijutattni, hogy segítse a korai 
gyökérképződést és a mikorrhiza kapcsolat kialakulását.

Mycoshell magas koncentrációban tartalmaz arbuszkuláris 
mikorrhizát (endomikorrhiza)*1.  A Mycoshell felgyorsítja a 
fiatal növények fejlődését és csökkenti az átültetés utáni 
stresszhatást, gyorsítja a tápanyagok felvételét és pajzsként 
védi a növényt patogénektől, betegségektől, melyek 
lelassítanák a növény fejlődést és felborítanák annak 
anyagcsere egyensúlyát.

A Mycoshell fontos szerepet játszik a fertőzések elleni növényi 
ellenálló képesség megerősítésében, azáltal, hogy gátat képez 
a patogének szaporodásának, másrészt aktiválja a növények 
saját védelmi mechanizmusait.



Tápoldatozáshoz, 
csepegtető öntözéshez

FELHASZNÁLÁS, ADAGOLÁS

Paradicsom, paprika, uborka, cukkini, tojásgyümölcs, 
zöldbab: a második vagy harmadik öntözéssel együtt: 1-2 
kg/ha.

Gyep és zöld felületek, dísznövények: gyepszellőztetés 
után, talajlazításkor kiadva

ÖSSZETÉTEL

Sportpályák és parkok: 5-6 kg/ha

Kukorica: 1-2 kg/ha

Mikorrhiza (Glomus intraradices faj)

Huminsavak: 60%

Salátafélék, görög- és sárgadinnye: kiültetés után a második 
vagy harmadik öntözéssel együtt: 1kg/ha.

Fulvosav: 10%

Gyep és díszkert: 2-4 kg/ha

Vízoldható kálium (K2O): 8%
Endomikorrhiza (Glomus nemzettség)

ZÖLDSÉGEK

Burgonya és hagyma: csepegtető öntözéssel vagy 
szórófejjel, vagy a talajra permetezve tiszta vízben oldva 
kiadva.

Összes humin kivonat: 70%

Az ábra a mikorrhizált gyökérzet által beszőtt, 
növelt talajtérfogatot szemlélteti.

A hifa micéliumok által átszőtt talaj és növelt aktív 
gyökérzóna térfogata több mint 700 szorosára növeli 
tápanyag és vízfelvétel hatékonyságát.

termékkatalógus 
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Tabs:

Tabs
Tablettázott forma, 
ültetőgödörbe

Tablets for the planting hole

Már kiültetett növények: 1-2 tabletta növényenként, a 
gyökérzethez beásva.

Mikorrhiza faj: Glomus inraradieces 

Szerves anyag (szárazanyagra számítva): 22%
ÖSSZETÉTEL

Alaposan be kell öntözni a kijuttatás után!

Alaposan be kell öntözni a kijuttatás után!

Vízoldható foszfor (P2O5): 9%
Össz. Kálium (szárazanyagra számítva), (K2O): 10%

ALKALMAZÁS

Zöldségek:
Ültetéskor: 1 tabletta növényenként, gyökérzónába juttatva.
Már kiültetett növények: 1 tabletta növényenként, a 
gyökérzethez beásva.

Tengeri alga faj: Ascophyllum nodosum

Gyümölcsfák, szőlő, dísznövények: 
kiültetéskor 1-2 tabletta növényenként, gyökérzónába 
juttatva.

Vegetables:

Total Potassium Oxide (K2O) (on dry matter) 10%

Mycorrhiza from Glomus intraradices specie.

Phosphorus Pentoxide (P2O5) soluble in water 9%

Planting: 1 tablet per plant, in order to be in contact with 
the roots.

Organic Matter (on dry matter) 22%

Plants already installed: 1 tablet per plant, in order to 
be in contact with the roots.

COMPOSITION

Seaweed specie: Ascophyllum nodosum

Fruit trees, olive trees and vine:

Plants already installed: 1-2 pellets per each tree/plant, 
in order to be in contact with the roots.

At the end of the application, water abundantly.

At the end of the application, water abundantly.

Potassium Oxide (K2O) soluble in water 9%

APPLICATION PROCEDURE

Plantation: 1-2 tablets per tree/plant, in order to be in 
contact with the roots.
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Tray

Mycorrhiza from Glomus intraradices specie.

Speciális kiszerelés 
vetőtálcákhoz                                           

Szabad aminosavak: 6 %

Szerves nitrogén (N): 1 %
Endomikorrhiza: Glomus nemzetséghez tartozó
Mikorhizza: a Glomus intraradices fajból

HASZNÁLAT

Dózis: 10 kg Mycoshell Tray/ 1 m³ vetőföld.
Keverjük be egyenletesen a Mycoshell Tray–t a vetőföldbe.

ÖSSZETÉTEL

Össz. Nitrogén (N): 1%

Kisérlet: Mycoshell Tray-el kezelt paradicsom

Kontroll Control

A Mycoshell előnyei:

Növeli a növekedési erélyt, a megnövekedett víz és 
tápanyagfelvételnek köszönhetően.

Növeli a szárazság stressznek és a káros gombáknak 
való ellenálló képességet.

Javul a tápanyagellátás hatékonysága, csökkenthető a 
kijuttatott műtrágyák mennyisége.

A hatás nő és sok évig megmarad, ha nem mozgatjuk a 
talajt jelentősen.

Nő az ültetés utáni eredés, kevesebb pótlásra lesz 
szükség.

Stimulálja a talaj mikrobákat, nő a hasznos mikrobák 
száma a növény gyökérzónájában.

Fokozódó apró morzsás talajszerkezet, a gomba által 
termelt glomalin, kötő fehérje kiválasztódása révén.

termékkatalógus 
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Mikroorganizmus anyagcsere termékeken 
alapuló biológiai trágyázószer

A trágyázószer összetevői közötti kölcsönhatás optimalizálja a 
növényi fejlődését, növeli a termésmennyiséget és erősíti a 
biotikus és abiotikus stresszhatásoknak való ellenálló-
képességet.

A KIPLANT Actazym hasznos mikroorganizmusok által 
termelt anyagcseretermékeket, aminosavakat és biológiailag 
megkötött enzimeket tartalmazó ökológiai trágyázószer, amely 
elősegíti a növények egészséges fejlődését. 

HATÁS

HASZNÁLAT

ÖSSZETÉTEL

Mikroorganizmus metabolitok

Javasolt tápoldatozással, csepegtető, mikroöntözési 
rendszeren keresztül kisebb mennyiségű vízzel kijuttatni. 
Ezáltal a termék jobban eloszlik, jobban eljut a gyökerekhez, a 
talaj nem tömörödik, nincs kimosódás, nő a hatékonyság. 
Folyamatos keverés mellett, kis mennyiségű vízben oldjuk fel a 
készítményt, majd lassan, több részletben hozzáadva a vizet 
hígítsuk készre, így megőrizzük az oldat egyneműségét.

Növényi fehérjék hidrolíziséből kapott szabad aminosavak: 6%
Össz. Nitrogén (N): 1,2% (szerves nitrogén (N): 1,2%)

Tápoldatozáshoz és lombtrágyázáshoz: 2,5 kg/ha 
ültetéshez közel (2. - 3. hét)

 A növények ellenállóbbá válnak a biotikus 
és abiotikus stresszhatásokkal szemben

 Stimulálja gyökérfejlődést

A KIPLANT ACTAZYMEL 

 Emeli a növény foszfor-felhasználásának 
hatékonyságát

 Csökkenti a tápanyagok kimosódását
 Növeli a tápanyagok szerves anyagokból 

való felszabadulását

ELŐNYEI

Aminosavak  

Hasznos mikroorganizmusok 
anyagcseretermékei

Kölcsönhatás

Biológiailag 
megkötött 
enzimek
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Gyümölcsfejlődés bioaktivátor

ÖSSZETÉTEL

Kelatizált mangán (Mn EDTA): 0,7 % m/m

Alginátok, szénhidrátok, fehérje hidrolizátumok.

Vízoldható kálium (K2O): 20% m/m

Az ASFRUIT speciális hatóanyagokat és káliumot tartalmazó 
(ugyanakkor nitrogéntől mentes), igen hatékony, széles 
spektrumú növényi bioakt ivátor, mely st imulál ja a 
gyümölcsméret növekedését, a minőség javulást, a 
színesedést és a gyümölcsök fényesebbé válását.

Vízoldható molibdén (Mn): 0,02 % 

ASFRUIT a gyümölcsök minőségének emelésére fókuszál: 
méret, szín, fényesség, feszesség, beltartalom, gyümölcshús 
minőség, cukortartalom (Brix).

HATÁS

Az ASFRUIT magas, szervesen aktív káliumtartalma stimulálja 
növényi támasztószövetek képződését, növeli a szárazságnak 
való ellenállóképességet, elősegíti a fokozatosabb és 
egyenletesebb gyümölcsképződést.

Vízoldható foszfor (P2O5): 15% m/m

Cink (Zn EDTA): 0,7% m/m

Lombtrágyaként: 200-300 ml/100 l víz
Tápoldatozáshoz: 3-5 l/ha

Gyümölcsfák: minden gyümölcshöz, gyümölcs kötödés után, 
érésig 2-3 kezelés.
Zöldségek:10-12 naponta 1 kezelés. Különösen hasznos 
fóliasátorban, üvegházban termesztett zöldségeknél. 

HASZNÁLAT

A kálium jelentősége a növényekben

Növeli és szabályozza a gyümölcs méretet, emeli a
termékenységet,
Növeli a cukortartalmat,
Erősíti a színanyagok képződését, javítja a fényességet,
Javítja a gyümölcshús feszességét, sűrűségét, javítja 
a tárolhatóságot és pulton-tarthatóságot.
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A virágzással kapcsolatos 
metabolikus folyamatok bioaktivátora

HATÁS
Az ASPRIM P20 magas koncentrációban tartalmaz foszfort, 
mely fontos a vegetatív növekedés tápanyagigényes 
szakaszaiban, illetve a virágzáskor és a gyümölcs kötődéskor 
is. A termékben lévő bór, cink és molibdén nélkülözhetetlen 
tápanyagai a sejtosztódásnak.

Vízoldható cink (Zn): 0,3 % m/m
Vízoldható molibdén (Mo): 0,2% m/m

Össz. nitrogén (N): 3% (karbamid nitrogén: 3 % m/m)
ÖSSZETÉTEL

Az ASPRIM P20 különleges eljárással kivont poliszacharidokat, 
enzimeket és növényi fehérjéket is tartalmaz melyek erős 
bioaktívátor készséget kölcsönöznek a terméknek.

Foszfor (P2O5): 20% m/m

Az ASPRIM P20 támogatja a virágok képződését, a mikro- és 
makroelemek közti szinergikus kapcsolatot melyek igen fontos 
szerepet játszanak a korai virágzás előtti és a virágzás alatti 
szakaszokban. A termékben lévő poliszacharidok emelik a 
pollenek megtermékenyítő-képességét, és növeli a pollenek 
csíratömlőjének növekedését.

Vízoldható bór (B): 0,5% m/m

Tengeri alga kivonat, poliszacharidok és enzimek.

HASZNÁLAT
Lombtrágyázáshoz: 200-400 ml/100 l víz.
2-3 kezelés javasolt, 1 kezelés az első virágok megjelenésekor, 
és további 1-2 kezelés a teljes virágzásban.

A foszfor jelentősége a növényekben

Kulcsfontosságú szerepe van a növényi 
életfolyamatokban: energia szállítás, fotoszintézis, légzés.
Kritikus szerepe van a nitrát nitrogén beépülésben és
a sejtek pH szabályozásában.
Támogatja a gyökérképződést, virágzást és érést.
A növényen belül kölcsönhatásba lép a cinkkel és a 
vassal.
A foszfor hiánya közvetlen hatással van a növény 
fejlődésére
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Réz-komplex

Tápoldatozás:
3-5 l/ha

HATÁS
CUPERDEM szerves, organikus rézkészítmény, mely 
l ombt rágyázáshoz ,  tápo lda tozáshoz ,  csepeg te tő 
öntözőrendszeren keresztüli kijuttatáshoz lett kifejlesztve. Erős 
szisztemikus, felszívódó hatása van, gazdaságos, nagyon 
hatékony, nagyon könnyen felszívódik, szétterjed és beépül a 
növénybe. Számos jótékony hatása közül kiemelkedik a növény 
egészségének megőrzése, az ellenállóképesség növelése, az 
enzimatikus folyamatokra és fotoszintézisre gyakorolt serkentő 
hatása.

Vízoldható réz (Cu): 6% m/m

Gyümölcsösök és szőlő: 150-300 ml/100 l víz. Kezelések 
száma: igény szerint, az évszak, az aktuális időjárási viszonyok, 
fertőzési veszélyek és a fejlődési szakaszoktól függően.

Gyep, dísznövények: 200-400 ml/100 l víz. Kezelések száma: 
igény szerint, időjárástól függően.

Lombtrágyaként

A CUPERDERM-et az eső nem tudja ki- vagy lemosni, 
kijuttatáskor a hagyományos kontakt rézkészítményekhez 
képest 10%-nyi mennyiség is elegendő (aktív réz hatóanyagra 
számítva),  így 90%-al csökkenthet jük a környezet 
rézterhelését.

HASZNÁLAT

Zöldségek: 150-300 ml/100 l víz. Kezelések száma: igény 
szerint, az évszak, az aktuális időjárási viszonyok, fertőzési 
veszélyek és a fejlődési szakaszoktól függően.

ÖSSZETÉTEL

Komplex-képző: hepta glükonsav
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Tengeri algakivonat-koncentrátum, 
bórral és molibdénnel

(össztömegre számítva): 10% m/m

150-250 ml/100 l víz

Virágok, dísznövények: 200 ml/100 l víz.

Alma:100-200 ml/100 l víz.

A FORALG BMo  kiváló bioaktív és növényt tápláló 
tulajdonságokkal rendelkező, erőteljesen koncentrált speciális 
tengeri alga kivonat, mely kimondottan arra lett formulázva, hogy 
jótékonyan támogassa és erősítse azokat a növényben zajló 
fiziológiai folyamatokat, melyek a termés minőséggel és 
mennyiséggel vannak kapcsolatban. Stimulálja a sejtosztódást, 
aktiválja a növekedést, szabályozza a tápanyagok szállítását, 
támogatja a cukrok felhalmozódását.

2-4 l/ha.

Csemege és borszőlő: 200 ml/100 l víz.

A FLORALG BMo több mint hatvanféle különböző növényi 
tápanyagot tartalmaz, úgy mint: mikroelemeket, enzimeket, 
fehérjéket, szabad aminosavakat, szénhidrátokat, fitokromatikus 
anyagokat, melyek a növény számára biológiailag teljes 
mértékben felvehetők. A FLORALG BMo-ban jelenlévő, 
szelektált algakombináció magas koncentrációban biztosítja a 
legértékesebb alginátokat, poliszacharidokat és mikroelemeket. 
A különleges előállítási eljárás biztosítva a növényi vegetatív 
fej lődés minden szakaszában a könnyen felvehető 
tápanyagokat. 

(szárazanyagra számítva): 22% m/m

HATÁS

Tengeri alga kivonat (Ascophyllium nodosum): 20% m/m
ÖSSZETÉTEL

Összes szervesanyag tartalom 

Összes szervesanyag tartalom 

Vízoldható bór (B): 3% m/m

Vízoldható kálium (K2O): 4% m/m

Vízoldható molibdén (Mo): 1% m/m

HASZNÁLAT

Lombtrágyaként

Évi 2-3 kezelést javasolt végezni virágzáskor/terméskötődéskor a 
szárazság vagy az alacsony, illetve magas hőmérséklet okozta 
stresszhatások ellensúlyozására.

Gyümölcsösök:

Zöldségek: 200-250 ml/100 l víz.

Csonthéjasok, héjasok: 200 ml/100 l víz.

Palántanevelés, faiskolák: 200-250 ml/100 l víz.

Tápoldatozáshoz
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Szilíciumot és mikroelemeket 
tartalmazó oldat.

Az ECKOSIL-ban lévő szilícium, vas, cink és molibdén 
kombinációja két teljesen különböző hatást fejt ki a növény felé. 
Egyrészt szabályozza a tápanyagok és a víz felvételét, másrészt, 
a külső agresszív behatások ellen hatásos mechanikai védelmet 
nyújt. Az ECKOSIL természetétől fogva képes a növények felületi 
nedvességének megkötésére illetve, a növény ellenálló 
képességének erősítésére a számos abiotikus stressz tényező 
ellen, úgy mint a magas vagy alacsony hőmérséklet, szárazság,  
szél, szikesség.

Kelatizált vas (Fe EDTA): 1,2% m/m

Szilícium  (SiO2), ortoszilikátsav formában

HATÁS

ÖSSZETÉTEL

Vízoldható molibdén (Mo): 0,035% m/m
Cink (Zn EDTA): 1,0% m/m

FELHASZNÁLÁS

Lombtrágyaként

KULTÚRÁK
Zöldségek, gyümölcsök, szőlő

30-50 ml/100 l vízhez, igény szerint  ismételve

Hogyan működik az Eckosil?

Emeli a szövetek magas és 
alacsony hőmérsékletnek való 
ellenállását.

Csökkenti a vízvesztést.

Gátként funkcionál a káros 
gombák, rovarok ellen.



Eckosil kisérlet eredményei dinnyében Vegetatív növekedés

A kísérlet azt mutatja be, hogy az ECKOSIL 
alkalmazásával hogyan erősödik a növény vegetatív 
fejlődése – szárazság stressz gátló hatás.

KEZELÉSEK
A: Kötődéskor
B: 10-15 nappal kötődést követően
C: 10-15 nappal a B kezelést követően
D: 10-15 nappal a C kezelést követően

Kísérletet az ACPEL (Saintes, Franciaország) 
akkreditált szervezet végezte

Kontroll

Alacsony

Magas

Eckosil-al kezelt
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Gyümölcsméret növelő hatású 
biostimulátor 

Csepegtetés: 400 g/ha

ÖSSZETÉTEL

Vízoldható cink (Zn): 0,1%

Vitaminokat, aminosavakat és szénhidrátokat tartalmaz

FELHASZNÁLÁS

Zöldségek

Görög és sárgadinnye: 10-12 cm átlagos gyümölcsátmérőnél 
kell kezelni.

Vízoldható vas (Fe): 0,5%
Vízoldható bór (B): 0,03%
Vízoldható mangán (Mn): 0,2%

Tápoldat: 100-200 g per 1000 m2

Vízoldható foszfor (P2O5): 20%

HATÁS

Az összes biokémiai faktor és tápanyag egyidejű kijuttatása, 
valamint ezek azonnali felszívódása lehetővé teszik számunkra, 
hogy kiküszöböljük a különböző stresszhatások termésdeformáló 
hatását.

Vízoldható kálium (K2O): 34%

Az ENERMAX speciális, természetes eredetű trágyázószer, mely 
növeli és egységesíti a gyümölcsök átmérőjét. Sajátos tápelem 
összetétellel és tartalommal rendelkezik, melyeket a legfejlettebb 
feldolgozási eljárás során, természetes növényi kivonattokból 
állítunk össze. Támogatja a sejtosztódást, stimulálja az új 
fehérjék képződését, fokozza az asszimilátumok gyökerek és 
levelek felől a gyümölcsök irányába. 

Vízoldható molibdén (Mo): 0,01%

Paprika és paradicsom: paprikánál az első kis termések 
megjelenésekor kell elvégezni a kezelést, míg paradicsomnál  
gyümölcsképződést harmadik fázisában 
Karfiol és brokkoli: a fejképződés kezdetekor.

Lombtrágya: 50-100 g/100 l víz

Salátafélék, spenót és káposzta: 15-20 nappal a szedés előtt, 
ASFRUIT-al és/vagy PROMVEG-el kombinálva.
Szamóca, bogyósok: többszöri kezelés, 2 hetes eltérésekkel, 
amikor a legtöbb kis gyümölcs fejlődési szakaszban van.
Burgonya és cékla: a gumóképződés és növekedés kezdetekor 
1 kezelés, majd 20 nappal szedés előtt ismételve a kezelést.



Alma, körte

Őszibarack, nektarin, kajszi: első kezelés 20-30 mm 
gyümölcsátmérőnél, összesen 2-3 kezelés, 80-100 g/100 l víz 
dózisban az időjárási körülményektől és a növekedéstől függően, 
megfelelően időzítve.

Első kezelés sziromhullást követő 3-4 héttel, (8-12 mm-es 
gyümölcsméretnél) 100g/100 l víz dózissal. A jobb eredményért 
javasolt FLORALG BMo-val kombinálni a kezelést. Majd 
(almában, körtében) 40 és 20 nappal szedés előtt még 1 vagy 2 
további kezelés 70-80 g/100 liter víz dózisban.

 
Cseresznye, meggy: 1 kezelés, szedés előtt 3-4 héttel, 80-100 
g/100 liter víz dózissal. Az aktuális időjárási körülményektől és a 
növekedéstől függően, megfelelően időzítve.

Bodza:

Első kezelés: 50 g /100 l víz dózisban, 1000 l/ha permetszer 
mennyiséggel, a bogyók 5-8 mm-es átmérőjénél.
Második kezelés: 100 g/100 l víz dózisban, az első kezelést 
követő 10 nappal, 1000 l/ha lémennyiséggel kipermetezve.

Csemegeszőlő:

10g/100l víz dózisban 2-3 kezelés. Első kezelés a kötödést 
követően a kis zöld bogyók megjelenésekor, majd további 1-2 
kezelés, egy a bogyók színesedésének kezdetekor és igény 
szerint további egy kezelés a szedés előtt 12 nappal. Az aktuális 
időjárási körülményektől és a növekedéstől függően, 
megfelelően időzítve.
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Essence

HATÁS

ÖSSZETÉTEL
Vízoldható bór (B): 2% m/m
Növényi kivonatok

KIJUTTATÁS

A Kiplant Essence hiánytünet kezelő bórt és a felszívódást 
segítő növényi kivonatokat tartalmazó folyékony 
készítmény. A különleges formulázásának köszönhetően 
homogenizálja a permetlét és növeli annak tapadását, 
növelve ezzel az esetlegesen egy menetben történő egyéb 
növényvédő szerek (pl.: gombaölők) hatékonyságát. 
Csökkenti felületi nedvességet, ezzel kedvezőtlen 
környezetet teremt és gátolja a betegséget okozó 
kórokozók és rovarok fejlődését. Természetes eredetű 
termék. Teljesen szermaradék mentes alkalmazást tesz 
elehetővé és javasolt az organikus gazdálkodásban is.

A Kiplant Essence valamennyi kultúrában alkalmazható, 
különösen javasolt zöldségfélék esetében.
Dózis: 200-300 ml/100l víz.
2-3 kezelés egyhetes eltérésekkel, vagy amilyen gyakran 
indokolt.

COMPOSITION
Boron (B) water soluble boron 2% w/w

Kiplant Essence is a Boron deciency corrector combined 
with botanical extracts and co-formulates that promote plant 
penetration. Due to its special formulation, it improves the 
homogeneity and the adherence of the spray solution, 
increasing the effectiveness of other products such as 
insecticides and fungicides. Kiplant Essence reduces 
moisture surface of the plant, providing an unfavourable 
environment for the development of various diseases and 
insects. Product of natural origin without residue and 
recommended for use in organic agriculture.

It is recommended to do 2-3 applications at weekly intervals 
or as needed.

Contains botanical extracts

Kiplant Essence can be used for most of the crops, especially 
in vegetables.
The normal dose of application is 200-300ml / 100 l of water.

ACTION

APPLICATION PROCEDURES

Solution based on 
botanical extracts.

Mikroelemet és speciális növényi 
kivonatokat tartalmazó oldat 
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Szárazságtűrést fokozó, kálium 
alapú bioaktivátor

HATÁS

ÖSSZETÉTEL
Vízoldható foszfor (P2O5): 5% m/m
Vízoldható kálium (K2O): 24% m/m
A kálium szállításra specifikus hatással bíró zöldség 
kivonatokat és peptideket tartalmaz.

250-500 ml/100 l víz dózisban, kezelések száma és 
gyakorisága az elérendő terméshozam potenciáltól 
függően változik.

A KALENGOR magas koncentrációban tartalmazza 
gyökéren és levélen keresztül is felvehető aktív káliumot, a 
növekedést befolyásoló anyagcsere-folyamatokon 
keresztül hat a növényre. A KALENGOR lehetővé teszi a 
növény evapotranspirációs (vízfelvétel-kipárolgás) 
folyamatainak optimális szabályozását, javítja a víz és a 
tápanyagok áramlását (transzlokáció) a gyümölcs 
irányába, ezáltal használata jelentős, mérhető gyümölcs 
kaliber javulást eredményez, növeli a szárazságtűrést. A 
rizoszféra (gyökérrendszer) szintjén emeli a K kation 
(pozitív kálium ion) töltését, melyen keresztül általánosan 
emelkedik a víz és a tápanyagok talajból való felvételének 
(asszimilációjának) hatékonysága. Emiatt főleg gyökéren 
keresztül (tápoldat, csepegtetés, beöntözés) érdemes 
kijuttatni .

Lombtrágyaként

Tápoldattal

Gyümölcsök: alma, körte, kajszi, őszibarack, nektarin, 
cseresznye, meggy, dió bodza stb. legalább két kezelés 
szükséges a gyümölcsképződés alatt.

10-30 l/ha dózis, kultúrától függően, többszöri kezelés, 
egyenletesen elosztva a termesztési szezonban végig.

Zöldségek: alkalmazása nagyon előnyös hajtatott fóliás, 
üvegházi termesztésben, paradicsom, görögdinnye, 
szamóca, paprika, burgonya, zöldbab, sárgadinnye. A 
vegetatív fázisban számos ismételt kezelés javasolt 
(gyökéren és lombon keresztül is) 10-12 napos 
rendszerességgel ismételve.



Nyugalmi állapot megtörő

A KIPLANT INDUCER 
használatának előnyei

A KIPLANT INDUCER a gyümölcsfák téli nyugalmi állapotát 
megszakító, az érést előbbre és  egyöntetűbbé tevő, ezáltal a 
betakarítást megkönnyítő speciális bioaktív tápanyagokból 
készült. A KIPLANT INDUCER és a KIPLANT HB15 
alkalmazása egyes fajoknál stimulálja a virágbimbók nyílását 
és egyöntetűbbé teszi a virágzást. A KIPLANT INDUCER-ben 
lévő tápanyagok sejtszinten hatnak, fiziológiai szempontból 
módosítva a növényt, mely által nő a szövetek genetikai 
kifejeződése. Mindkét termék alkalmazása kiegészíti a 
normális fejlődéshez szükséges nyugalmi hideg órák 
felhalmozódását, olyan termesztési helyeken, ahol hiány 
mutatkozik a természetes hideg bioklimatikus időszakban. A 
termék használatával homogénebb terméskötődés és korábbi 
egyöntetűbb betakarítás valósítható meg.

Egyöntetűbb és jobb virágzás

Több termékenyülésre képes 
bimbó és virág

Javuló vegetatív működés
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Kontroll KIPLANT INDUCER 400 ml/100 l víz 
    + KIPLANT HB15 500 ml/100 l víz dózissal kezelt kultúra

Vízoldható kalcium (CaO): 6,1% m/m

FELHASZNÁLÁS

A KIPLANT INDUCER hidroxi-benzoesavat tartalmaz (HBA) 
mely gátolja a hidrogén-peroxid (H2O2) lebontásáért felelős 
katalizátor enzimet. (A hidrogén-peroxid felhalmozódása a 
sejtekben, más endogén és klimatikus tényezőkkel 
kombinálódva támogatja a bimbók nyílásáért felelős 
fiziológiai folyamatok újraindulását.) A KIPLANT INDUCERT 
érdemes KIPLANT HB15-el együtt alkalmazni, mely értékes 
kalciumot és nitrogént biztosít a terméskezdemény fejlődés 
ezen kritikus szakaszában.

Nagyobb terület kezelése előtt végezzünk próbát 5-1 
növényen/fán.

Összes nitrogén (N): 15,6% 

Alma: 4-5l/100 l víz dózisban, 800 l/ha permetlé 
mennyiséggel + adjunk hozzá KIPLANT HB15-ből 5-6 l/100 l 
víz mennyiséget.

Őszibarack, nektarin, kajszi: 3-4 l/100 l víz dózis, 800l/ha 
permetlémennyiség, melyhez adjunk hozzá KIPLANT HB15-
ből 5 l/100 l víz mennyiséget. 

ÖSSZETÉTEL

(nitrát 6,5%, karbamid 6,1%, ammónia 3%) m/m

ELŐVIGYÁZATOSSÁG

Cseresznye: 5 l/100 l víz dózis, 800l/ha permetlémennyiség, 
melyhez adjunk hozzá KIPLANT HB15-ből 8 l/100 l víz 
mennyiséget. 



38   Asfertglobal



39termékkatalógus 

Természetes növényserkentő és talaj 
revitalizáló készítmény

FELHASZNÁLÁS

Salátafélék, levélzöldségek, zöldbab és más zöldségek: 10-
15 l/ha vetés/kiültetés után az öntözővízzel hígítva kijuttatva. 

Az ORISTART természetes növényserkentő, mely emellett a 
talajt is revitalizálja, ezek a hatások együttesen  jobb minőségű, 
egészségesebb termést biztosítanak. Az ORISTART egyedi 
összetétele javítja a talajszerkezetet, a huminsavak, 
poliszacharidok, aminosavak, polipeptidek és vitaminok 
együttes hatásának révén pedig segíti a gyökérrendszer 
képződést. Az ORISTART-ban lévő összetevőknek tápláló 
hatása van, melyek serkentik az új gyökerek képződését, 
támogatják a termés minőségi és mennyiségi javulását.

•  Az L-aminosavak gyorsan, energiaveszteség nélkül és 
kevesebb energia ráfordítása mellett serkentik az új 
hajszálgyökerek képződését és támogatják az előnyösebb 
hormonális egyensúlyt.

ÖSSZETÉTEL

Huminsavak: 10% m/m
Fulosavak: 10% m/m

•  A huminsavak, a növényi szövetekben egyébként korlátozott 
AIA-oxidáció támogatása mellett, hatásosan javítják a 
gyökérrendszer fizikai és kémiai tulajdonságait. 

Aminosavakat, polipeptideket, és vitaminokat tartalmaz

Paradicsom, paprika, dinnye, padlizsán, szamóca: az 
ORISTART-ot az öntözővízben feloldva/beinjektálva hígítva kell 
kiadni, közvetlenül kiültetés után (15l/ha dózisban), ezt 
virágzásig 1-2 alkalommal ismételni, majd termésképződés 
alatt 2-3 kezelést kell végezni 5l/ha dózissal. Beöntözés, 
csepegtetés, tápoldatozás útján az öntözővízzel együtt, hígítva 
kell kijuttatni.

•  Az ORISTART-ban megtalálható poliszacharidok amellett, 
hogy nélkülözhetetlenek a növény megerősítéséhez, 
serkentik a gyökérrendszer mikrobiális életét, ezáltal 
kulcsfontosságú szereppel bírnak az életerős egészséges 
gyökérrendszer fenntartásához.

Az ORISTART az alábbi hatások révén serkenti a 
gyökérrendszert

Összes humusz kivonat: 20% m/m

HATÁS

Vízoldható kálium (K2O): 7,5% m/m

Zöldségek: az ORISTART-ot az öntözővízben feloldva/ 
beinjektálva hígítva kell kiadni. Beöntözés, csepegtetés, 
tápoldatozás.Dózis: 10-20 l/ha.

Gyümölcsfák: 
Faiskola: 15-20l/ha 15 naponta ismételve az öntözővízzel 
együtt.
Eltelepített, vagy már termőkorú ültetvényben: 20-40 l/ha 
két részre osztva az öntözővízzel együtt kicsepegtetve, 
kiöntözve. Egy kezelés a rügyfakadáskor, egy kezelés a 
terméskötődéskor.
Kivi: 20l/ha gyümölcskötődés előtt, majd egy újabb kezelés 
augusztusban.
Bodza, áfonya, egres, ribiszke, málna: tavasszal 10l/ha, majd 
hetente 3l/ha az öntözővízzel kijuttatva.



Növényi eredetű fehérjékből származó 
aminosav készítmény

A PROMVEG növényi anyagcsere aktivátorokat tartalmaz, 
melyek növelik a virágpor megtermékenyítő képességét, a 
pollen csíraképességét és a csíratömlő vigorát.

HASZNÁLAT

ÖSSZETÉTEL

Összes nitrogén (N): 2% (szerves nitrogén 2%) m/m.

AMINOGRAM:

HATÁS

Zöldség fehérje hidrolizátumból származó szabad 
aminosavak: 12% m/m.

150-250 ml/100 l víz dózisban.

A PROMVEG gyorsan ható, magas koncentrációjú folyékony 
készítmény, mely növényi fehérjék hidrolízise során nyert 
aminosavakon alapul. A termékben lévő peptidek és 
polipeptidek keveréke emeli a bio-hormonális aktivitást, 
plusz tartalékot, tápanyagot ad a növénynek, ezáltal 
megelőzve a növény korai kiüresedését, túlterhelését, 
melyet a sok termés beérlelése idézhet elő.

A PROMVEG a nitrogén-aminosav szintézisért felelős 
anyagcsere-folyamatok serkentésén keresztül, a fehérjék 
előállításának gyorsításával fokozzák a növény fejlődési 
folyamatait, valamint elősegíti stresszhatások (fagyás, 
gyökérfulladás, jégverés, stb.) miatti fejlődésbeli 
megtorpanásokon való gyors túljutást. 

Lombtrágyázás

A PROMVEG aminosavak és proteinek komplex keverékét 
tartalmazza, melyek egymás hatását erősítve segítik a 
növényt a kritikus növekedési szakaszokban (virágzás, 
terméskötődés, termésfejlődés).

ASP-THR-SER-GLU-GLY-ALA-CYS-VAL-MET-LEU-TYR-
PHE-LYS-HIS-ARG-PRO

Tápoldatozáshoz
5-10 l/ha több részletre osztva, az éves tápanyag-utánpótlási 
tervbe beépítve.
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Növényi védekezőképesség 
indukátor

Kealtizált cink (Zn EDTA): 1% m/m

A PROXIGEN biztonságos és kiegyensúlyozott 
nitrogénfelvételt biztosít. Direkt hatása van az 
enzimatikus és fotoszintetikus aktivitásra, így 
teszi lehetővé a jobb és magasabb minőség  
elérését, szermaradvány mentesen.

HASZNÁLAT

A PROXIGEN lombtrágyázáshoz használható 
készítmény. Erősíti és serkenti a növényt a 
manapság oly gyakori szélsőséges környezeti, 
időjárási körülményekkel szemben, javítva a 
növény saját, fiziológiai védekezőképességet.

Kelatizált vas (Fe EDTA): 1% m/m
Vízoldható bór (B): 1% m/m
Kelatizált réz (Cu EDTA): 0,25% m/m

HATÁS

ÖSSZETÉTEL

Kelatizált mangán (Mn EDTA): 0,3% m/m

Szerves savakat tartalmaz

Lombon keresztül
Gyümölcsök: 300-400 ml/100 l víz dózisban

Zöldségek: 400-500 ml/100 l a körülményektől 
és a fajtától függően

Szőlő: 400-500 ml/100 l víz dózissal a 
vegetatív fejlődés szakaszában kiadva, az 
időjárási körülményektől függően.

Gabonafélék: szántóföldi kultúrák: 200-300 
ml/100 l víz dózisban. 
Kezelések száma az adott év időjárási 
körülményeitől függően változhat.

KULTÚRÁK
A PROXIGEN-t használhatjuk szőlőben, 
gyümölcsösökben, bogyósok, zöldségek, 
szántóföldi kultúrák kezelésére.



Gyökér bioaktivátor 

Tápoldattal: 5-10 l/ha

KULTÚRÁK
A RIZOGEN minden kultúrában
felhasználható.

Gyökér ültetés előtti bemártása: 1 liter 
Rizogen-t oldjunk fel 100 liter vízben, 
majd ebbe mártsuk a kiültetendő növény 
gyökerét.

A RIZOGEN fő alkotóeleme a tengeri 
hínárkivonat, amely koncentráltan 
tartalmaz mikroelemeket, bioaktív 
anyagokat, auxinokat, citokinineket, 
betainokat és poliszacharidokat, valamint 
„anti-stressz” hatású anyagokat. Ezek 
együttes hatása segítik a növényt 
átlendülni a kritikus helyzeteken, úgy mint 
a palántázás és klimatikus viszonyok 
hirtelen változása. 

Vízoldható bór (B): 0,2% m/m

A RIZOGEN növeli a gyökerek bioaktív 
energiaszintjét, csökkentve ezzel a 
másodlagos gyökérzet kialakulásához 
szükséges időt. A RIZOGEN a növényre 
gyakorolt serkentő hatását a rizoszféra 
(gyökér rendszer )  jav í tásáva l ,  a 
talajszerkezet és a gyökér körüli 
mikrobiális élet támogatásával fejti ki. 

Kelatizált vas (Fe EDTA): 0,3% m/m
Vízoldható molibdén (Mo): 2% m/m

Tengeri hínárkivonat és poliszacharidok

FELHASZNÁLÁS

HATÁS

ÖSSZETÉTEL

Kelatizált cink (Zn EDTA): 2% m/m
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Mikroelemekkel dúsított réz 
heptaglükonát oldat 

Lombtrágyaként

Kelatizált cink (Zn) EDTA: 0,2% m/m

A SYNTOP egy réz heptaglükonát alapú, mikroelemekkel 
dúsított biológiai trágyázószer, amely tulajdonságainak 
köszönhetően a növény számára könnyen felvehető és 
szállítható. Számos jótékony hatása közül kiemelkedő a 
fotoszintézisre, klorofillképzésre gyakorolt hatása, amely 
kulcsfontosságú az energiatermelés és a külső tényezőkkel 
szembeni ellenálló képesség növelésében.

FELHASZNÁLÁS

Vízoldható réz (Cu): 5% m/m

Gyümölcs és zöldség: 150-300ml / 100l vízben oldva, az 
időjárási körülményekhez igazodva, a tenyészidőszak alatt 
több alkalommal.

A SYNTOP vasat, cinket és mangánt tartalmaz, melyek 
közül a vas részt vesz a respirációs és klorofillképző 
folyamatokban, a cink közvetlenül indukálja a zsírsavak és 
fehérjék szintézisét, a mangán pedig fontos alkotóeleme a 
klorofill- és és proteinszintézishez szükséges enzimeknek.

Szőlő: 200-400ml / 100l vízben oldva a virágzás előtt és az 
intenzív vegetatív fejlődés közben.

4-6 l/ha.

HATÁS

ÖSSZETÉTEL

Heptaglükonát, mint komplexképző anyag
Kelatizált vas (Fe EDTA): 0,6% m/m
Kelatizált mangán (Mn EDTA): 0,15% m/m

Tápoldattal
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Glükózamin oligomerjein és mikroelem 
tápanyagokon alapuló biostimuláns

HATÁS

ÖSSZETÉTEL

A KIPLANT VS-04 glükózamin polikationos oligomereket és 
meghatározott hosszúságú kitinmolekula-frakciókat 
tartalmaz. Ezek az összetevők reakciók kiváltóiként 
működnek, gyakorlatban indukálják a növény endogén 
(belső) védekező mechanizmusait. A KIPLANT VS-04 
hatóanyagainak érzékelése a növény receptorai által 
azonnali immunválaszt fejt ki, indukálva az endogén 
biokémiai folyamatokat. Ez a reakció az erősebb 
immunrendszernek köszönhetően intenzívebb fejlődést, 
magasabb hozamot és jobb minőséget eredményez. 

Kelatizált cink (Zn EDTA): 1,5% m/m
Kelatizált réz (Cu EDTA): 0,5% m/m

Glükózamin polikationos oligomerejei.

FELHASZNÁLÁS

Lombtrágyaként
Gyümölcsök, zöldségek és szőlő esetén: 200-300ml / 100l 
vízben hígítva.
Tápoldattal
Gyümölcsök, zöldségek és szőlő esetén: Gyökérfejlődéskor 
3-5 l/ha. Stresszhatás esetén: 5-10 l/ha.
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A gyökérzet és a vegetatív fejlődés 
serkentése:

Gyökér biomassza

Miben különbözik a KIPLANT VS-04?

Általánosságban a KIPLANT VS-04-nek rendkívül pozitív 
hatása van a növény fejlődésére, a csírázás és gyökérfejlődés 
serkentésére, a szár és a levelek megfelelő növekedésére. A 
KIPLANT VS-04 biostimuláns hatása szignifikánsan növeli a 
gyökértömeget, ami jobb ellenálló képességet eredményez a 
patogénekkel (pl.: fonálférgek) szemben.

Egyszerre növeli a fiziológiai ellenálló képességet és 
indukálja a növekedést, megelőző tulajdonságának 
köszönhetően csökkenthető a stresszhelyzetek 
negatív hatása. 

Promóter és megelőző hatás egyszerre

Revitalizáló hatás
A gyökérfejlődés serkentésével lehetővé teszi a 
mechanikai sérülést szenvedett gyökerek (nematódák 
vagy egyéb káros behatás által) gyógyulását és 
újraképzését, fenntartva ezzel a növények magas 
hozamához szükséges  víz- és tápanyagellátását. 

Kontroll

Kontroll
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Talajkatalizátorok

Geoplant termékcsalád
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Aminosav és hínárkivonat alapú 
gyökérfejlődést stimuláló készítmény

HATÁS
Tápoldattal történő kijuttatásra tervezett aminosav, 
algakivonat és mikroelem tartalmú készítmény, amely eleinte 
tápanyagforrásként funkcionál a növény számára, 
másodsorban olyan aminosavakat tartalmaz, amelyet a 
növény energiaigényes anyagcserefolyamat során tudna 
szintetizálni. Felhasználása kifejezetten fiatal állományban, 
az intenzív növekedés érdekében javasolt, valamint a 
hirtelen környezeti változások alkalmával.

Összes nitrogén (N): 0,8% (szerves nitrogén 0,8) m/m

Vízoldható bór (B): 0,2% m/m

Tápoldattal

Aminosavak és hínárkivonat

AMINOSAV PROFIL:

Az AMINOFLOW a növény valamennyi fejlődéshez 
szükséges folyamatának serkentésén felül rendkívül jó 
hatással van a talaj mikrobiológiai aktivitására. 

Gyümölcsfák és szőlő: 20-60 l/ha a környezeti feltételeknek 
és fejlődés intenzitásának függvényében. Kijuttatása 2 vagy 
3 alkalommal, a vegetatív fejlődés első harmadában javasolt. 

ASP-THR-SER-GLU-GLY-ALA-CYS-VAL-MET-LEU-TYR-
PHE-LYS-HIS-ARG-PRO

Vízoldható mangán (Mn): 0,8% m/m

Zöldségek: Paradicsom, paprika, cukkini, dinnyefélék, 
zöldbab, salátafélék, padlizsán és szamóca állományokban 
15 l/ha 8-12 nappal kiültetés után és a virágzás előtt 
közvetlenül. Az intenzív vegetatív fejlődés, kötődés és érés 
időszakában 5 l/ha dózissal keverhető egyéb műtrágyával.

ÖSSZETÉTEL

Szabad aminosav tartalom (növényi eredetű): 5% m/m

Vízoldható cink (Zn): 1% m/m

2Dísznövény: (gerbera, szegfű, krizantém) 4l / 1000 m  a 
tenyészidőszak elején és a virágzás előtt közvetlenül. Rózsa: 

25-6l / 1000m  alkalmanként. 

FELHASZNÁLÁS
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Magas szervesanyag-tartalmú 
talajkatalizátor

 Javítja a talaj fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságait.

HATÁS
A termékben lévő kiváló minőségű, a növények által azonnal 
felvehető szerves anyagoknak és fulvolsavnak 
köszönhetően az ASFLOW 30F közvetlenül serkenti a 
fotoszintézist, fokozza az anyagcsere folyamatokhoz 
szükséges makro- és mikroelemek szállítását és felvételük 
egyensúlyát, indukálja a vegetatív fejlődést. 

ASFLOW 30F

 Növeli a talaj kationcsere kapacitását.
 Lehetővé teszi a szerves anyagokhoz kötött tápanyagok 

felvételét a növény számára.  
 Serkenti a gyökérfejlődést, lehetővé téve ezzel a 

növénynek a távolabb lévő víz- és tápanyagkészlet 
elérését. 

 Fokozza a talaj mikrobiális aktivitását, a nitrogén 
ásványosodását és fixációját. 

ÖSSZETÉTEL
Teljes nitrogén (N): 3%; szerves nitrogén 1%, karbamid 2% 
m/m
Vízoldható kálium (K2O): 5% m/m

Szőlő - 100 l/ha/év

Teljes szervesanyag-tartalom (szárazanyag-tartalomban 
kifejezve): 62% m/m

100-200 l/ha, a talaj típusától függően (laza és homokos 
talajon magasabb dózis, kötött és agyagos talajon 
alacsonyabb dózis javasolt), igazodva a hozamelváráshoz.

FELHASZNÁLÁS

Gyümölcsfák - 100-200 l/ha/év

Teljes szervesanyag-tartalom (teljes tartalom): 40% m/m

Zöldségfélék - 15-20 l/1000m2 kezelésenként 



GEOPLANT- innovatív gyártástechnológia

GEOPLANT- hatékony tápanyag-utánpótlás

Ásványi műtrágyák kihasználatlansága

Túlzott műtrágyahasználat

Szervesanyag-hiány

Miért válassza a GEOPLANT 
termékcsaládot?

Termékcsalád

• Az ásványi elemek és szerves molekulák hatékony 
  kombinációja
• Specifikus enzimkatalizátorok az ásványi elemek és 
  szerves anyagok között.
• Egyedülálló tápanyag-szerves anyag kapcsolat révén 
  létrejött szerves szerkezet.

• Regenerálja az agyag-humusz komplexet.
• Az növény számára felvehetetlen komplexek 
  létrejöttének gátlásával fokozza a kijuttatott és a talaj 
  tartalék tápelemeinek felvehetőségét.
• Csökkenti a szükséges műtrágya mennyiséget.
• Könnyű kijuttatás csepegtető öntözéssel.

A növény nem képes teljes mértékben felvenni a 
műtrágyák tápelemtartalmát, mert:
• A nitrogén nagy része nem kötődik az agyag-humusz 
  komplexekhez, könnyen kimosódik.
• A foszfor beépülése az agyag-humusz komplexbe 
  lassú folyamat.
• Alacsony szervesanyag-tartalmú talajokon a káliumot 
  és kalciumot könnyen kiszorítja a talaj nátriumtartalma.

• Műtrágyák túlzott és észszerűtlen mértékben történő 
  használata káros a környezetre.
• A szervesanyag-tartalom vészes ütemben csökken 
  talajainkban (agyag-humusz komplexek szétesése).
• Növekvő szikesedés, káros sófelhalmozódás.
• Káros hatások a jelenlegi és jövőbeli termelésre, nagy 
  fokú környezeti terhelés. 

• A szerves anyag hiánya káros 
  tápanyag-felhalmozódáshoz és terméskieséshez vezet.
• Gazdasági és/vagy szabályozási okokból csekély 
  szervesanyag-visszapótlás történik a mezőgazdasági 
  termelésben
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Szerves kalcium tápoldatozáshoz

Teljes nitrogén (N): 10% (nitrát 8%; ammónia 0,5%, szerves 
nitrogén 0,3%, karbamid 1,2%) m/m

• Növeljük a talaj kationcsere kapacitását.
• Fokozza a növény kalcium felvételét, transzlokációját és 

tárolását. 

ÖSSZETÉTEL

Vízoldható kalcium (CaO): 14% m/m

• Javítja a talaj vízmegtartó-képességét.

Vízoldható bór (B): 0,3% m/m

Alkalmazható a legtöbb gyümölcs- és zöldségkultúrában, 
csemege- és borszőlőben, gyepgazdálkodás, dísznövények, 
faiskolák esetén is. 

Növényi kivonatokat tartalmaz.

KULTÚRÁK

A szerves savakkal komplexet alkotó kalcium tartalmú 
CALCIGEO előnyei:

FELHASZNÁLÁS

• Javítja a talajszerkezetet, elősegítve a kijuttatott tápanyagok 
jobb hasznosulását. 

Szőlő: 3-6 l/ha/hét a vegetatív fejlődés során.

• Az öntözött terület pH-jának csökkentésével elősegítjük a 
kalcium mozgását a talajoldatban.

Zöldség: 5-10 l/ha/hét a vegetatív fejlődés során.

Alkalmas talaj nélküli hajtatásban való használatra is.

Gyümölcs: 3-6 l/ha/hét a vegetatív fejlődés során.

HATÁS
A CALCIGEO egy szerves kalcium alapú termék, amely a 
kationcsere komplex megfelelő működéséhez speciális 
szerves anyagot tartalmaz, ennek köszönhetően valódi 
tápanyagraktárként viselkedik a növény számára. Feltáró 
hatásának köszönhetően a tápanyagokat a gyökér számára 
könnyen felvehető formákká redukálja. Kiegyensúlyozott 
kalcium és bórtartalma fokozza a növény kalcium-felvételét és 
transzlokációját, elérhetőbbé téve ezzel a növény számára.



Szerves foszfor tápoldatozáshoz

• A kationcsere növelésével növelhetjük a hagyományos 
műtrágyák által kijuttatott hatóanyagok hasznosulási 
arányát.

• Jobb vízmegtartó képesség.

Vízoldható magnézium (MgO): 2% m/m
Növényi kivonatokat tartalmaz.

• A szerves komplex a tápelem lekötődésének gátlásával 
fokozza a foszfor felvehetőségét és mozgását. 

FELHASZNÁLÁS

• Javítja a talaj szerkezetét.

Szőlő: 3-6 l/ha/hét a vegetatív fejlődés során.

Vízoldható foszfor (P2O5): 20% m/m

A GEOPHOS alapját egy meghatározott gyártási folyamat 
során nyert foszforforma képezi, melyet a molekuláris 
szerves anyagok, mikroelemek és magnézium egyensúlya 
tesz kiemelkedően hatékony foszfor forrássá. A foszfor és a 
magnézium szinergiája révén a foszfor sokkal aktívabban 
működik a növényben.

• Az öntözött terület kémhatásának csökkentésével számos 
tápelem oldott formába kerül.

ÖSSZETÉTEL

Zöldség: 5-10 l/ha/hét a vegetatív fejlődés során.

Teljes nitrogén (N): 4% (ammónia 3,7%, szerves nitrogén 
0,3%) m/m

Alkalmazható a legtöbb gyümölcs- és zöldségkultúrában, 
csemege- és borszőlőben, gyeptermesztésben és 
dísznövények esetén is. 

HATÁS

A GEOPHOS alkalmazásának előnyei:

KULTÚRÁK

Alkalmas talaj nélküli hajtatásban való használatra.

Gyümölcs: 5-10 l/ha/hét a vegetatív fejlődés során.
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Szerves kálium tápoldatozáshoz

HATÁS

• Közvetlenül serkenti a növény fiziológiai állapotát, pozitív 
hatást gyakorolva ezzel a termés minőségére, méretére 
és színre.

• A vegetatív fázis végén alkalmazva növeli a vízhiány 
okozta stresszel szembeni ellenállóságot és indukálja a 
virágzást. 

• Növeli a talaj humusztartalmát.

• Redukáló hatásának köszönhetően a talajban lévő 
mikroelemek oxidált formába kerülnek, könnyebb 
felvehetőséget biztosítva ezzel a gyökér számára. 

A GEO-K alapját egy különleges gyártási folyamat során 
nyert speciális káliumforma képezi, melyet a molekuláris 
szerves anyagok és ásványi elemek kölcsönhatása tesz, 
kiemelkedően hatékony kálium forrássá. A GEO-K 
különleges káliumtartalma a vegetatív fázis végén nyújt 
kiemelkedő kálium-utánpótlást. 

ÖSSZETÉTEL
Teljes nitrogén (N): 3% (szerves nitrogén 1%, 
karbamid 2%) m/m

A GEO-K alkalmazásának fő előnyei:

• Az EDDHA kelátforma szinergista hatása által 
meghosszabbodik a termék talajban kifejtett hatása, 
csökken a lebomlás üteme..

Zöldségkivonatokat tartalmaz.
Vízoldható kálium (K2O): 18% m/m

Gyümölcs: 5-10 l/ha/hét a vegetatív fejlődés utolsó 
harmadában.
Szőlő: 3-6 l/ha/hét a vegetatív fejlődés utolsó harmadában.

Alkalmazható a legtöbb gyümölcs- és zöldségkultúrában, 
csemege- és borszőlőben, gyeptermesztésben és 
dísznövények esetén is. 

Zöldség: 5-10 l/ha/hét a vegetatív fejlődés utolsó 
harmadában.

FELHASZNÁLÁS

Alkalmas talaj nélküli hajtatásban való használatra is.

KULTÚRÁK
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Szervesanyaggal komplexált nitrogén 
és kálium tápoldatozáshoz

A BIOGEO egy szerves nitrogén és kálium-bázisú termék, 
amelyet egy sajátos gyártási eljárás során nyernek, melyben 
a szerves anyagok és az ásványi elemek kombinációja 
magas hatékonyságú NK-komplex trágyázószert 
eredményez. A BIOGEO-t a nitrogén, kálium és a speciális 
növényi kivonatok szinergiája teszi rendkívül hatékony 
szerves trágyázószerré.

Vízoldható kálium (K2O): 9% m/m

• A kationcsere növelésével fokozhatjuk a hagyományos 
műtrágyák útján kijuttatott tápelemek hasznosulási 
arányát is.

A BIOGEO felhasználásának előnyei:

HATÁS

• Növeli és egalizálja a gyümölcsméretet, növeli a hozamot. 

Zöldség kivonatokat tartalmaz.

ÖSSZETÉTEL

FELHASZNÁLÁS

Gyümölcs- és zöldségkultúrák, gabonafélék: 2-3 l/ha
Javasolt kezelések száma: 3-4.

Tápoldattal
10-20 l/ha kezelésenként.

• Javítja a talaj szerkezetét.

• A gyökérzóna kémhatásának csökkentésével segít feltárni 
a gyökérsavak által nehezen oldható tápelemformákat.

• Javul a talaj vízmegtartó képessége.

Teljes nitrogén (N): 3% (szerves nitrogén 3%) m/m

Lombtrágyaként



Leonarditból nyert, magas koncentrációjú 
huminsavakat tartalmazó termék

• Segít a talajoldatban lévő tápanyagok gyökérzónában való 
megtartásában, csökkentve a kimosódási veszteségeket. 

ÖSSZETÉTEL

HATÁS

Humiflow előnyei:
• Szabályozza a talaj pH értékét, lúgos viszonyok között 

semleges kelátként viselkedve fokozza a fémes tápelemek 
gyökerek általi felvehetőségét.

• A kationcsere kapacitás növelésével regenerálja a       
talajt és csökkenti a toxikus elemek (pl.: alumínium) 
koncentrációját.

A HUMIFLOW-ban található, leonarditból nyert huminsavak 
rendkívül stabilak, így igen nagy mértékű humifikálódást 
tesznek lehetővé. A talaj termékenységét nagyban 
meghatározza a humuszanyagok jelenléte és mennyisége, 
hatással vannak többek között a kationcsere kapacitására, a 
talaj levegő/víz arányának fenntartására. A HUMIFLOW 
használata laza és homoktalajokon nagy mértékben javítja a  
talajszerkezetet, csökkenti a víz- és tápanyagveszteség, 
kötött, tömörödött talajokon pedig a levegősebbé teszi a 
talajt.

• Stimulálja a hasznos mikroorganizmusok szaporodását és 
javítja a gyökérfejlődést.

Teljes humusz kivonat tartalom: 15% m/m
Huminsavak: 10% m/m

FELHASZNÁLÁS
Gyümölcs- és zöldségkultúrában, szőlőben: 50-60 l/ha, a 
tenyészidőszak alatt egyenletesen elosztva.

Vízoldható kálium (K2O): 5% m/m
Fulvolsavak: 5% m/m
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Talajjívtó szikes talajokra, magas 
sótartalmú öntözővizekhez

Polihidroxi-karbonsavakkal formulázott magas  kalcium- és 
káliumtartalmú termék. A REDUSAL csökkenti az 
öntözővízből és/vagy műtrágyákból származó mérgező sók 
(például nátrium, szulfátok, klór és bikarbonátok) talajban 
való felhalmozódása okozta problémákat. E mellett 
megelőzi és kezeli a kalcium, kálium és magnézium okozta 
hiánytüneteket. 

A REDUSAL elősegíti a az agyag-humusz komplexen lévő 
nátrium-ion kicserélődését kalcium-ionra, aminek 
következtében javul a talaj szerkezete és csökken a 
lekötődések kockázat.

A Redusal használatának előnyei:
• Felvehető és hatékony kalcium- és káliumforrást biztosít.

HATÁS

• Elkülöníti a talaj felesleges sótartalmát.

• Fokozott gyökérnövekedés.
• Starter tápanyag hatás.

• Kiültetés utáni stresszhatás csökkentése.
• Csökkenti a gyökérfulladás előfordulását. 

Vízoldható magnézium (MgO): 2%

Sófelhalmozódás esetén: 2-3 kg/ha/hét, 30-40 kg/ha a 
teljes tenyészidőszak alatt.

Teljes nitrogén tartalom (N): 4%, (nitrát nitrogén 4%)

Polihidroxi-karbonsavakat tartalmaz.

KULTÚRÁK
A REDUSAL minden kultúra esetén alkalmazható. 

• Hatékonyabb öntözés és jobb vízmegtartó képesség 
biztosítása.

Vízoldható kalcium (CaO): 15%

FELHASZNÁLÁS

ÖSSZETÉTEL

• Biztosítja a gyökér-levél közötti legjobb tápanyag- és 
vízszállítást.

Extrém sófelhalmozódás esetén: 

Normál dózis (megelőzés céljára): 1,5-2 kg/ha/hét, 20-30 
kg/ha a teljes tenyészidőszak alatt.

3-4 kg/ha/hét, 40-45 kg/ha a teljes tenyészidőszak alatt.

Vízoldható kálium (K2O): 15%



Támogatás Együtt dolgozva összpontosítsunk a minőségi termelésre 
és a környezeti fenntarthatóságra.





Tápanyaghiány 
korrektorok

KIPLANT termékcsalád

S-Progen Termékcsalád
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Aminosavval dúsított 
etanol-amin-bór komplex

HATÁS

 szőlőben:
100-200ml / 100l víz
2-3 alkalom

Aminosavak

Az első kijuttatás közvetlenül virágzás előtt, az utolsó a 
virágázás végén javasolt. 
Betakarítás után, kora ősszel, még leveles fák esetében, 
levélen keresztüli tápanyag feltöltéshez is javasolt használni.

Szinte minden kultúránál használható

Gyümölcs,- szántóföldi és zöldségkultúrákban,

Ez a komplex kifejezetten a bór hatékony utánpótlására      
és hiányának kezelésére lett kifejlesztve. A pollen 
csíratömlőjének kialakulásához elengedhetetlen tápelem, 
így közvetlenül fokozza a kötődést, valamint serkenti a 
növényben történő cukortranszportot. A fenolos vegyületek 
koncentrációjának szabályzásával egyensúlyban tartja a 
növény hormonháztartását, megakadályozva ezzel a 
nekrózist az osztódó szervekben. A bór megfelelő 
koncentrációja elősegíti a növény foszforfelvételét, amely 
közvetlenül járul hozzá a fehérje és aminosav-szintézishez, 
valamint növeli a kórokozókkal és környezeti stresszel 
szembeni toleranciát. 

FELHASZNÁLÁS

Vízoldható bór (B): 10% m/m
ÖSSZETÉTEL

Bór, bór-etanol-amin formában
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Szerves vas komplex

HATÁS
Az ASFER ST6 gyors és hatékony vastartalmú készítmény, 
amely gyökéren és levélen keresztül egyaránt felszívódik. Az 
ASFER ST6 hexa/hepta glükonsav komplexe eredményes 
vaspótlást (Fe) tesz lehetővé azokon a területeken is, ahol a 
talaj mésztartalma miatt gyakori e tápelem hiánya 
következtében kialakuló klorózis.

ÖSSZETÉTEL

Dísznövények: 150-300ml / 100 liter vízben hígítva, 
tavasztól nyár közepéig 4-6 alkalommal kijuttatva.
Gyümölcsök és szőlő: 200-250ml / 100l vízben hígítva, 
tavaszi és nyári időszakban több alkalommal kijuttatva.

Tápoldattal kijuttatva

Zöldségfélék és szamóca: 100-200ml / 100 liter vízben 
hígítva, palántázástól kezdve több alkalommal.

3Talaj nélküli termesztés: 2l/100m  tápoldatba keverve
Zöldségfélék és szamóca: 2l/ha/hét

FELHASZNÁLÁS

Gyümölcsfák, dísznövények: 2-4l/ha/hét
Szőlő: 1-1,5l/ha

Talaj nélküli termesztés: 150-200ml / 100 liter vízben 
hígítva, kiültetéstől kezdve több alkalommal.

Komplexképző: hepta glükonsav
Vízoldható vas (Fe): 6% m/m

Lombon keresztül
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Folyékony mikroelem-komplex

JAVASOLT KULTÚRÁK

Tápoldattal kijuttatva
2150-250 ml/1000m , a tenyészidőszak alatt többször 

alkalmazva

A k é s z í t m é n y  a l k a l m a z h a t ó  g y ü m ö l c s ö s b e n , 
zöldségfélékhez, bogyósgyümölcsűek (szabadföldi és talaj 
nélküli technológiában egyaránt), csemege- és borszőlő 
esetén, valamint gyepek, dísznövények, faiskolai kultúráknál 
és, palántanevelés tápanyag-utánpótlásához is.

Zöldségek: 100-200ml / 100l vízben hígítva

Mangán komplex (Mn): 2,5% m/m

Vízoldható cink (Zn): 0,7% m/m

Vízoldható mangán (Mn): 2,5% m/m

Szőlő: 100-150ml / 100l vízben hígítva

FELHASZNÁLÁS

Cink komplex (Zn): 0,7% m/m

Vas komplex (Fe): 4,5% m/m

Gyümölcsfák: 100-200ml / 100l vízben hígítva

HATÁS
A KELAMIX hepta glükonsavval komplexált mikroelemek 
folyékony keveréke. A hepta glükonsavnak köszönhetően a 
tápelemek stabilak és felvehetőek maradnak lúgos 
talajviszonyok és magas bikarbonát tartalmú vizekben. 
Használata különösen indokolt intenzív ültetvényekben 
illetve az intenzív növekedés és termésérés időszakában.

ÖSSZETÉTEL
Vízoldható bór (B): 0,5% m/m
Vízoldható réz (Cu): 0,5% m/m
Réz komplex (Cu): 0,5% m/m
Vízoldható vas (Fe): 4,5% m/m

Vízoldható molibdén (Mo): 0,2% m/m

Komlexképző: hepta glükonsav

Lombon keresztül



Az ASFERTGLOBAL Kutatás és Fejlesztés részlege 
folyamatosan új technológiákat fejleszt annak érdekében, 
hogy a tápanyagok felvétele a gyökéren és leveleken 
keresztül minél hatékonyabb legyen. Ennek az újító 
munkának egyik eredménye az ITM komplex -metabolikus 
transzlokációt indukáló komplex-, amelyet számos, a 
természetben is megtalálható anyag (peptidek, szerves 
savak, szénhidrátok) alkot. Ezeknek az anyagoknak a 
kölcsönhatása és komplex képző tulajdonságaik lehetővé 
teszik olyan struktúrák képződését, amiknek köszönhetően 
a tápanyagok könnyebben bejutnak a növénybe és 
gyorsabban szállítódnak. A tápanyag-utánpótlási 
megoldások általában az ásványi anyagokat különböző 
szerves molekulákba csomagolják, míg az ITM komplex 
kelát szerkezetet alakít  ki  a makro- mezo- és 
mikrotápelemekkel. Ez a tulajdonság annak köszönhető, 
hogy az ITM komplexet úgy fejlesztették ki, hogy az 
struktúrájában hasonlítson a növény által szintetizált 
anyagcseretermékekhez, melyeket a tápanyagok 
szállításához és abszorpciójához használ.

TÁPELEMHIÁNY KEZELŐK



Ca
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Szerves kalcium és bór komplex

A KIPLANT Ca gyorsítja a kalcium bejutását a növényi 
sejtbe, ami kulcsfontosságú szerepet tölt be a sejtosztódás 
és termésfejlődés időszakaiban. A kalcium egyik 
legfontosabb funkciója a protopekt in szerkezet 
alkotóelemeként van, ami segít a növényi sejtek egymással 
való kapcsolatának fenntartásában. Ez különösen fontos, 
amikor a kalciumot más elemek (foszfor vagy magnézium) 
helyettesítik a sejtmembránban, melyek kevésbé képesek 
megkötni a membránszerkezeten a szerves és szervetlen 
anyagokat, lassítva ezzel a tápanyag-áramlást a növényben.

Lombon keresztül

HATÁS

Vízoldható kalcium (CaO): 20%
ÖSSZETÉTEL

Zöldségfélék: 200-300 g/100l víz

20-30 kg/ha a tenyészidőszak alatt folyamatosan.

Általános felhasználás: 150-300g / 100l víz

FELHASZNÁLÁS

Szőlő: 150-250g / 100l víz

Vízoldható bór (B): 2%

Gyümölcsfák: 200-300g / 100l víz

Tápoldattal

A KIPLANT Ca az ITM komplexnek 
köszönhetően -amely erős komplex- 
és kelátképző hatással rendelkezik- 
optimalizálja a tápanyagfelvételt a 
kiegyensúlyozott fejlődés érdekében.



Mn
Szerves mangán komplex

A KIPLANT Mn egy speciális mangán (Mn) komplex, 
amelyet a növény könnyen fel tud venni és szállítani, így 
hatékonyan előzi meg és kezeli a mangánhiány okozta 
élettani tüneteket. 

ÖSSZETÉTEL

A mangán egy igen speciális mikroelem, segít fenntartani az 
anyagcsere-folyamatok egyensúlyát a növényben, számos 
enzim aktiválója, a klorofill szintézisen keresztül serkenti     
a fotoszintézist, valamint részt vesz a nitrogén 
anyagcserében.

HATÁS

10-15 kg/ha a tenyészidőszak alatt.
Tápoldattal

Vízoldható cink (Zn): 0,5%

Bármilyen növény esetén: 150-200g / 100l víz.
Lombon keresztül

FELHASZNÁLÁS

Vízoldható mangán (Mn): 12%

A KIPLANT Mn az ITM komplexnek 
köszönhetően -amely erős komplex- 
és kelátképző hatással rendelkezik- 
optimalizálja a tápanyagfelvételt       
a  k i e g y e n s ú l y o z o t t  f e j l ő d é s 
érdekében.
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Mg

A KIPLANT Mg az ITM 
komplexnek köszönhetően 
-amely erős komplex- és 
ke lá t képző  ha tássa l 
rendelkezik- optimalizálja a 
t á p a n y a g f e l v é t e l t  a 
kiegyensúlyozott fejlődés 
érdekében.

Szerves magnézium komplex

HATÁS
A KIPLANT Mg egy speciális termék, 
melye t  a  növények  magnéz ium-
asszimilációjának hiánya és/vagy 
nehézségei  ál tal  okozott  élettani 
rendel lenességek megelőzésére, 
kezelésére fejlesztettek ki. 

A magnézium a klorofill molekula központi 
elemeként kulcsfontosságú szerepe van a 
fotoszintézisben, ezáltal nélkülözhetetlen 
a növény számára. E mellett részt vesz 
számos vitamin, fehérje és enzim 
szintetizálásában. 

FELHASZNÁLÁS

Tápoldattal

Lombon keresztül

20-50 kg/ha a tenyészidőszak alatt.

ÖSSZETÉTEL
Vízoldható magnézium-oxid (MgO): 16%

Bármilyen növény esetén: 250-300g / 100l 
víz.
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Zn

A KIPLANT Zn az ITM komplexnek 
köszönhetően -amely erős komplex- 
és kelátképző hatással rendelkezik- 
optimalizálja a tápanyagfelvételt a 
k i e g y e n s ú l y o z o t t  f e j l ő d é s 
érdekében.

Szerves cink komplex

Vízoldható mangán (Mn): 0,1%

A KIPLANT Zn egy speciális termék, melyet a növények 
cink-asszimilációjának hiánya és/vagy nehézségei által 
okozott élettani rendellenességek megelőzésére, 
kezelésére fejlesztettek ki. 

HATÁS

A cink mozgása a talajban és a növényben egyaránt lassú, 
különösen igaz ez a vízhiányos területekre. Ilyen viszonyok 
között gyakrabban alakulnak ki a cinkhiány tünetei, melyek 
a gyengébb levél- és gyökérnövekedés, visszamaradt 
vegetatív fejlődés, görbe hajtások és klorotikus foltok 
megjelenése.

ÖSSZETÉTEL
Vízoldható cink (Zn): 20%

Bármilyen növény esetén: 150-250g / 100l víz.

Tápoldattal
10-15 kg/ha a tenyészidőszak alatt.

Lombon keresztül

FELHASZNÁLÁS
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Zn/Mn

A KIPLANT Zn/Mn az ITM komplexnek 
köszönhetően -amely erős komplex- és 
kelátképző hatással rendelkezik- 
optimalizálja a tápanyagfelvételt a 
kiegyensúlyozott fejlődés érdekében.

Szerves cink és mangán komplex

HATÁS
A KIPLANT Zn/Mn egy speciális termék, melyet a 
növények cink- és mangán-asszimilációjának hiánya 
és/vagy nehézségei által okozott élettani rendellenességek 
megelőzésére, kezelésére fejlesztettek ki. A cink egyik 
legfontosabb hatása az auxin-anyagcsere szabályozása, 
emellett közvetlen hatása van a nukleinsavak szintézisére 
és a fehérjeképzésre. A mangán fontos szerepet játszik 
számos enzim aktiválásában, a klorofillképzésben, a 
fotoszintézisben, a nitrogén anyagcserében és a 
fehérjeszintézisben.

Vízoldható mangán (Mn): 8%

ÖSSZETÉTEL
Vízoldható cink (Zn): 12%

Lombon keresztül
Bármilyen növény esetén: 250-350g / 100l víz.

FELHASZNÁLÁS
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KCA

A KIPLANT KCA az ITM komplexnek 
köszönhetően -amely erős komplex- 
és kelátképző hatással rendelkezik- 
optimalizálja a tápanyagfelvételt a 
kiegyensúlyozott fejlődés érdekében.

Szerves kálium és kalcium komplex

A KIPLANT KCA teljes mértékben komplexben tartott 
kálium és kalcium elemeket tartalmaz, melyet a növények 
könnyebben fel tudnak venni, csökkentve a kritikus fejlődési 
fázisokban a többi tápelem (például foszfor és nitrogén) 
hiányának kialakulását. A kálium termésminőségre 
gyakorolt hatása már régóta ismert, nagyban befolyásolja a 
cukortartalmat, segít a megfelelő íz kialakításában, 
fenntartja a növény megfelelő vízháztartását a sztómák 
nyitásának és zárásának irányításával. A kalcium a sejtalak 
és membránok építőeleme, növeli a pulton tarthatóságot és 
javítja az érzékszervi tulajdonságokat. 

Gyümölcsfák esetén: Bármilyen gyümölcsfaj esetén 
alkalmazható, kijuttatása a gyümölcs növekedése során 
javasolt, 2-3 alkalommal.

Teljes nitrogén tartalom (NO3): 4% 

200-300g / 100l víz

Vízoldható mangán (Mn): 0,1%

Lombon keresztül

20-30 kg/ha a tenyészidőszak alatt.

HATÁS

Vízoldható kálium (K2O): 15%

Vízoldható vas (Fe): 0,2%

ÖSSZETÉTEL

Vízoldható bór (B): 0,01%

Vízoldható kalcium (CaO): 15%

FELHASZNÁLÁS

Zöldségek esetén: Különösen javasolt növényházi 
kultúrákra a tenyészidőszak során, 10-12 naponta 
alkalmazva.

Tápoldattal

69termékkatalógus 



Triple

A KIPLANT Triple az ITM komplexnek 
köszönhetően -amely erős komplex- 
és kelátképző hatással rendelkezik- 
optimalizálja a tápanyagfelvételt a 
kiegyensúlyozott fejlődés érdekében.

Szerves magnézium, 
mangán és cink komplex

HATÁS

FELHASZNÁLÁS

Bármilyen kultúra esetén: 200-250g / 100l víz

A KIPLANT Triple biztosítja a növény számára a 
kiegyensúlyozott fejlődéshez szükséges magnéziumot, 
mangánt és cinket. Ez a három tápelem különösen az 
intenzív vegetatív fejlődés során szükségesek, melyek a 
termékben a növény általi asszimiláció szempontjából a 
legkedvezőbb arányban találhatóak meg. 

Vízoldható magnézium (MgO): 12%
Vízoldható mangán (Mn): 7%

A KIPLANT Triple egy speciális termék, melyet a növények 
magnézium- cink- és mangán-asszimilációjának hiánya 
és/vagy nehézségei által okozott élettani rendellenességek 
megelőzésére, kezelésére fejlesztettek ki. 

ÖSSZETÉTEL

Vízoldható cink (Zn): 4%

Lombon keresztül

Tápoldattal
20-30 kg/ha a tenyészidőszak alatt.
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Cz
Szerves kalcium, magnézium 
és cink komplex

A KIPLANZ CZ kalciumot, cinket (mangánnal és bórral 
komplexbe kapcsoltan) tartalmaz, amely erősíti a sejtfalakat 
és gátolja az új sejtek károsodását, szétesését. A 
magnéziumnak köszönhetően intenzívebb a növény 
kalcium asszimilációja és sejten belüli szállítása. A cink a 
sejtosztódásban és a virágdifferenciálódásban játszik 
fontos szerepet. A KIPALNT CZ gátolja a gyümölcsösök 
korai levélhullását. 

HATÁS

ÖSSZETÉTEL

Vízoldható magnézium (MgO): 2%
Vízoldható cink (Zn): 2,5%

Vízoldható mangán (Mn): 0,1%
Vízoldható réz (Cu): 0,06%

FELHASZNÁLÁS

Zöldségkultúra esetén: 200-300g / 100l víz, a vegetatív 
fejlődés során 2-3 alkalommal.

Gyümölcsfák esetén: 200-400g / 100l  
Gyümölcsfák korai levélhullásának elkerüléséért
2-3 kezelés, alkalmanként 300g / 100l víz.

Vízoldható kalcium (CaO): 18%

Szőlőben: 200-300g / 100l víz.

Lombon keresztül

Vízoldható bór (B): 0,5%

A KIPLANT Cz az ITM komplexnek 
köszönhetően -amely erős komplex- 
és kelátképző hatással rendelkezik- 
optimalizálja a tápanyagfelvételt a 
kiegyensúlyozott fejlődés érdekében.
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Blush
Foszfor, kálium, cink és 
szervesanyag alapú biostimulátor a 
gyümölcsszínesedés fokozására

Biostimulant based on Potassium, 
Phosphorus, Zinc and organic compounds 
to increase fruit color

A Kiplant Blush egy speciális foszfor, kálium, cink és különböző 
szervesanyagok keveréke, amely hozzájárul a gyümölcsök 
szárazanyag-tartalmának, valamint karotinoid és antocianin 
tartalmának növekedéséhez. A Kiplant Blush fokozza a 
sejtosztódást és a tápanyagtranszportot a gyümölcs irányába, 
közvetlenül befolyásolja a színesedést, fenntartja a növény 
tápanyag egyensúlyát. 

HATÁS

A Kiplant összetett hatóanyag-tartalma javítja a membránok 
abszorpcióját és így a tápanyagok bejutását, serkentve ezzel a 
szerveken belüli és közötti transzportot. 

Aminosavak és szerves savak

Tápoldattal

Vízoldható foszfor (P2O5): 5%

Lombon keresztül
300g / 100l vízben feloldva 2-3 alkalommal a szedést megelőző 
45-ik, 30-ik és 15-ik napokon.

FELHASZNÁLÁS

A jó színezettség csak megfelelő kálium-ellátás mellett valósul 
meg, így feltétlenül szükséges utánpótlása a szénhidrát-
szintézishez, ami serkenti a pigmentek kialakulását. A Kiplant 
Blush-ban lévő kálium kis molekulatömegű szerves savakhoz 
kapcsolva könnyebb felvételt, szállítást és asszimilációt téve 
ezzel lehetővé.

ÖSSZETÉTEL

Vízoldható kálium (K2O): 23%
Vízoldható cink (Zn): 8%

4-5 kg/ha, 2-3 alkalommal a szedést megelőző 45-ik, 30-ik és 
15-ik napokon.

ACTION
Kiplant Blush is a specic product that provides Phosphorus, 
Potassium and Zinc, associated with organic compounds that 
contribute to the increase of dry matter of fruits and the contents 
of anthocyanins and carotenoids. Thus, Kiplant Blush interferes 
with cell division and has a direct effect of the colouring of the 
fruits, having a specic action in terms of the nutritional balance 
of the cultures.

Kiplant composition has complex structures that improve the 
nutrients absortion, allowing a better penetration of mineral 
nutrients through cell membranes, favouring its mobility into the 
young tissues and organs of the plants. 

Phosphorous Pentoxide (P O ) water soluble  5%2 5

Fertigation:

Foliar:

Contains amino acids and organic acids.

Potassium Oxide (K O) water soluble  23%2

APPLICATION PROCEDURE

To obtain a good colouring, there must be an adequate 
availability of Potassium, in order to increase the synthesis of 
carbohydrates that are quickly directed to the reserve organs 
and fruits, stimulating the formation of colored pigments. The 
Potassium in Kiplant Blush is bonded to organic acids of low 
molecular weight that positively affect its assimilation by the 
plant.

Zinc (Zn) water soluble  8%

COMPOSITION

300g / 100l of water 2-3 applications; 45, 30 and 15 days before 
harvest.

4-5kg/ha in 2-3 applications; 45, 30 and 15 days before harvest.

Blush
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Biocab
Szerves komplex nagy 
mennyiségű kalciummal

HATÁS
Kiplant Biocab magas koncentrációban 
tartalmaz speciális kalciumot, mely 
felvehető kalcium ellátást biztosít a növény 
számára a kritikus időszakokban, mint a 
sejtosztódás, gyümölcsfejlődés és érés. A 
bór nagy szerepet játszik a cukrok 
szállításában: cukor-borát komplexet 
képezve a membrán képes lesz átengedni 
a cukrot, e bór komplex nélkül viszont 
könnyen immobilizálódnak, gátolva ezzel 
a cukor szállítását és a szükséges 
helyeken való beépülését a növényben.

ÖSSZETÉTEL
Kalcium-oxid (CaO): 25%
Vízoldható bór (B) 2%

FELHASZNÁLÁS

Lombon keresztül
Vi r á g z á s  u t á n  3 - 4  a l k a l o m m a l , 
alkalmanként 200-300g / 100 víz.

Tápoldattal
20-30kg/ha, a tenyészidőszak alatt.

A KIPLANT Cz az 
ITM komplexnek 
k ö s z ö n h e t ő e n  -
amely erős komplex- 
é s  k e l á t k é p z ő 
hatással rendelkezik- 
o p t i m a l i z á l j a  a 
tápanyagfelvételt a 
k iegyensúlyozot t 
fejlődés érdekében.
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Az S-PROGEN termékcsalád több 
komplex terméket foglal magába, 
ami  a  makroelemek  mel le t t 
( n i t r ogén ,  f osz fo r,  ká l i um) 
mikroelemeket is tartalmaz. Az      
S - P R O G E N  h a s z n á l a t a  a 
kü lönböző  fe j lődés i  fáz isok 
támogatásával biztosíthatjuk a 
megfelelő fejlődést és a magas 
minőséget és hozamot.

Termékcsalád



Szerves NPK komplex a virágzás és 
termésfejlődés támogatására

HATÁS
Magas foszfor- és káliumtartalmának köszönhetően kiválóan 
alkalmas a virágzás és termésfejlődés indukálására és 
serkentésére. Az S-PROGEN First hatóanyagai levélen 
keresztül könnyen és hatékonyan felszívódnak, valamint 
használható a legtöbb növényvédő szerrel. 
Használata a már a vegetatív fázisban, a virágdifferenciálódás 
és generatív fázis segítése érdekében indokolt, alkalmazható 
zöldség-, gyümölcs- és dísznövénykultúrában, valamint 
szőlőben egyaránt.

ÖSSZETÉTEL
Teljes nitrogén tartalom (N): 12%
Nitrát nitrogén: 4,4%
Ammónium nitrogén: 4,5%
Karbamid nitrogén: 3,1%
Vízoldható foszfor (P2O5): 22%

Lombon keresztül

Kelatizált mangán (Mn EDTA): 0,15%

FELHASZNÁLÁS

3-5 kg/ha

Gyümölcsös és szabadföldi zöldség: 100-200g / 100l víz.

Intenzív kultúrában: 3-5 kg/ha.

Kelatizált réz (Cu EDTA): 0,06%

Növényház, hajtatás: 100-200g / 100l víz.

Vízoldható kálium (K2O): 16%

Tápoldattal

Vízoldható bór (B): 0,1%

Gyümölcsösben: 30/40 kg/ha a tenyészidőszak alatt, 
beleértve az egyéb S-PROGEN termékeket is.

Kelatizált cink (Zn EDTA): 0,06%
Vízoldható molibdén (Mo): 0,01%

Kelatizált vas (Fe EDTA): 0,3%

Termékcsalád
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Termékcsalád

Szerves NPK komplex az 
intenzív növekedésért 

HATÁS

ÖSSZETÉTEL
Teljes nitrogén tartalom (N): 12%
Nitrát nitrogén: 3,4%
Ammónium nitrogén: 1,8%

Az S-PROGEN Growth magas nitrogéntartalma elősegíti a 
vegetatív fejlődést, egységes állományt, nagyobb és zöldebb 
levéltömeg kialakítását teszi lehetővé. Az S-PROGEN Growth 
hatóanyagai levélen keresztül könnyen és hatékonyan 
felszívódnak, valamint használható a legtöbb növényvédő 
szerrel. Alkalmazható gyümölcs- és zöldségkultúrákban, 
szőlőben és faiskolákban, valamint minden magas 
nitrogénigényű kultúra esetében. 

Karbamid nitrogén: 16,8%
Vízoldható foszfor (P2O5): 9%
Vízoldható kálium (K2O): 12%

Növényház: 100-200g / 100l víz.

Gyümölcsösben: 30/40 kg/ha a tenyészidőszak alatt, 
beleértve az egyéb S-PROGEN termékeket is.

Tápoldattal

Kelatizált vas (Fe EDTA): 0,3%

FELHASZNÁLÁS

Kelatizált cink (Zn EDTA): 0,06%

Gyümölcsös és szabadföldi zöldség: 100-200g / 100l víz.

Intenzív kultúrában: 3-5 kg/ha.

Vízoldható molibdén (Mo): 0,01%

Vízoldható bór (B): 0,1%

3-5 kg/ha

Kelatizált mangán (Mn EDTA): 0,15%

Kelatizált réz (Cu EDTA): 0,06%

Lombon keresztül
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Termékcsalád
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Szerves NPK komplex a 
teltebb gyümölcsökért

HATÁS
Az S-PROGEN Size harmonikus NPK tartalma -ezen elemek 
egyensúlya kulcsfontosságú a gyümölcsfejlődés során- 
serkenti a sejtosztódást és a sejttágulást, valamint segít 
kialakítani az ízért felelős anyagok megfelelő arányát. Az S-
PROGEN Size hatóanyagai levélen keresztül könnyen és 
hatékonyan felszívódnak, valamint használható a legtöbb 
növényvédő szerrel. Felhasználása javasolt zöldség- és 
gyümölcskultúrákban, szőlőben, kiviben, szántóföldi és 
növényházi termesztésben egyaránt.

Vízoldható kálium (K2O): 22%

Kelatizált vas (Fe EDTA): 0,3%

Vízoldható foszfor (P2O5): 10%

Vízoldható bór (B): 0,1%

Vízoldható molibdén (Mo): 0,01%
Kelatizált cink (Zn EDTA): 0,06%

Lombon keresztül

Gyümölcsösben: 30/40 kg/ha a tenyészidőszak alatt, 
beleértve az egyéb S-PROGEN termékeket is.

Kelatizált mangán (Mn EDTA): 0,15%

Nitrát nitrogén: 6,24%

Kelatizált réz (Cu EDTA): 0,06%

Tápoldattal

ÖSSZETÉTEL
Teljes nitrogén tartalom (N): 15%

Ammónium nitrogén: 2%

FELHASZNÁLÁS

Karbamid nitrogén: 6,76%

Gyümölcsös és szabadföldi zöldség: 100-200g / 100l víz.

3-5 kg/ha
Intenzív kultúrában: 3-5 kg/ha.

Növényház: 100-200g / 100l víz.



Termékcsalád

Kelatizált mangán (Mn EDTA): 0,15%

FELHASZNÁLÁS

Lombon keresztül

Gyümölcsös és szabadföldi zöldség: 100-200g / 100l víz.

Az S-PROGEN Finisher magas káliumtartalma növeli a 
növényi sejtek vakuolumának (a sejtben lévő folyadék tartalom) 
szárazanyag-tartalmát, ellenállóbbá téve őket a dehidratációval 
szemben. Az S-PROGEN Finisher hatóanyagai levélen 
keresztül könnyen és hatékonyan felszívódnak, valamint 
használható a legtöbb növényvédő szerrel. Felhasználása 
javasolt minden zöldség- és gyümölcskultúrákban és szőlőben.

Nitrát nitrogén: 5,6%

HATÁS

ÖSSZETÉTEL

Ammóniás nitrogén: 2,4%

Kelatizált réz (Cu EDTA): 0,06%
Kelatizált vas (Fe EDTA): 0,3%

Vízoldható molibdén (Mo): 0,01%
Kelatizált cink (Zn EDTA): 0,06%

Teljes nitrogén tartalom (N): 18%

Vízoldható kálium (K2O): 30%
Vízoldható foszfor (P2O5): 15%

Vízoldható bór (B): 0,1%

Növényház: 100-200g / 100l víz.

3-5 kg/ha
Intenzív kultúrában: 3-5 kg/ha.
Gyümölcsösben: 30/40 kg/ha a tenyészidőszak alatt, 
beleértve az egyéb S-PROGEN termékeket is.

Tápoldattal
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Szerves NPK komplex az érés elősegítésére 
és a gyümölcsminőség javításához



Aminosavakkal kiegészített kelatizált 
mikroelem-komplex (Fe+Mn+Zn+B+Cu+Mo)

Vízoldható vas (Fe): 2,25%

Vízoldható bór (B): 0,4%

Kelatizált vas (Fe EDTA): 4,75%
Kelatizált vas (Fe EDDHA): 0,5%

Tápoldattal

Kelatizált cink (Zn EDTA): 1%
Kelatizált mangán (Mn EDTA): 2%

Lombon keresztül

Vízoldható molibdén (Mo): 0,1%

JAVASOLT KULTÚRÁK

Talaj nélküli hajtatásban (kőzetgyapot vagy kókuszrost 
esetén): 35-45g / 1000l víz.

Alkalmazható gyümölcs- és zöldségtermesztésben, 
szőlőültetvényekben, hajtatásban, üvegházakban, talaj-
nélküli,  talajmentes és vízkultúrás termesztésben, 
faiskolákban, palántanevelésben, gyeptermesztésben, 
dísznövényekhez.

FELHASZNÁLÁS

Kelatizált réz (Cu EDTA): 0,15%

100-150g / 1000m2 hetente

ÖSSZETÉTEL

100-150g / 100l víz.

HATÁS
A MAXIBLEND aminosavakkal kiegészített kelatizált 
mikroelemsor, melyek kelát formájuk miatt rendkívül stabilak 
közepesen és erősen lúgos viszonyok között is. Kijuttatása 
intenzív termesztésnél is javasolt a hiánytünetek korrigálására.
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A MAXIBLEND tulajdonságai: 

•  Növeli a talajból elérhető mikroelemek 
   felvehetőségét.
•  Alkalmazható minden típusú talajon és talaj 
   nélküli és vízkultúrás termesztésben is.
•  Törzsoldathoz keveréskor nincs szükség 
   elő-savazásra. 



Molibdén-hiánytünet kezelő

Kabakosok esetében: 50-150g / 100l víz, a virágzás 
kezdetétől 2-3 alkalommal.

Aminosavak, poliszacharidok és növényi kivonatok.

A MOLIPLANT egy molibdén alapú készítmény, amely komplex 
hatásának köszönhetően szünteti meg  a tápelemhiány okozta 
tüneteket. A molibdén szerepe a nitrogén anyagcserében, azon 
belül az aminosavak képzésében van, így esszenciális elem 
minden növekedési (vegetatív és generatív egyaránt) 
folyamatnak. 

Vízoldható molibdén (Mo): 10%
ÖSSZETÉTEL

Gyümölcsfák esetében: 500-100g / 100l víz virágázás előtt és 
a gyümölcsfejlődés korai szakaszában.
Szőlőben: 50g / 100l víz.

HATÁS

A MOLIPLANT aminosavak, poliszacharidok és növényi 
kivonatok szerves komplexe, melyek segítik a molibdén 
felvételét és növényen belüli szállítását. 

Kelatizált mangán (Mn EDTA): 0,5%

FELHASZNÁLÁS
Lombon keresztül
Általánosan minden kultúrához: 50-100g / 100l víz az 
állomány tápanyag-ellátásától függően.
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EDDHA kelatizált vaskészítmény

HATÁS

FELHASZNÁLÁS

Kelatizált vas (Fe EDDHA): 6%
ÖSSZETÉTEL

Az ORTOQUEL Fe nagy mennyiségű ortho-ortho izomerrel 
rendelkező, szilárd formájú Fe-EDDHA kelát készítmény. A 
molekula igen nagy fokú stabilitásának köszönhetően 
tökéletesen alkalmassá teszi mezőgazdasági célú 
felhasználásra. Az ortho-ortho izomer koncentrációjának 
emelkedésével egyenesen arányos a tápelem növény általi 
asszimilációja, ennek köszönhetően hamar serkenthetjük az 
állományunk fotoszintetikus aktivitását. 

A vas szerepe a növényben

• Szabályozza a fotoszintézist és a párologtatást.
• Részt vesz a klorofill-képzésben.
• Kulcsfontosságú a nitrogén beépítésében.
• Befolyásolja a proteinszintézist.

Dózis (g/növény vagy kg/ha)

Kultúra

Alma, körte, cseresznye, meggy, kajszi, őszibarack

Szőlő

Szamóca

Zöldségfélék

Dísznövények, faiskolák 10-40 kg/ha, a hiánytünet súlyosságától függően.

Rövid tenyészidejű fajok esetén: 5-10 kg/ha. Hosszú tenyészidejű fajok esetén: 10-20 kg/ha.

Telepítés Fiatal ültetvény Termőre fordulás
 

Termő ültetvény
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Defoliáns hatású tápanyag oldat

• Faiskolákban, ahol a téli vermelés és/vagy értékesítés 
végett a levelek nem kívánatosak a bakteriális és gombás 
betegségek kockázata, a fokozott párologtatás és kártevők 
megtelepedése miatt.

Termőültetvényben

• Amikor a nem megfelelő időjárási körülmények között a 
levelek lehullása gátolt, a nyugalmi időszak nem tud 
megkezdődni. Ez nem kedvező a növényeknek, valamint 
fennáll a veszélye számos bakteriális és gombás betegség 
kialakulásának.

Kelatizált réz (Cu EDTA): 6% m/m
Kelatizált mangán (Mn EDTA): 2% m/m

Az OXIMON egy speciális defoliáns hatású tápanyag, amely 
lombhullató fajok esetén segít időzíteni a nyugalmi állapotot. 
Az OXIMON-ban lévő réz és mangán a legmegfelelőbb az 
ültetvények korai levélhullásának előidézésére, előre hozva 
ezzel a nyugalmi állapotot. 

FELHASZNÁLÁS

• Olyan ültetvényekben, ahol a metszést jól átlátható, 
levélmentes állományon célszerű elvégezni.

Használata javasolt: 

Lombon keresztül

HATÁS

• Azokban az ültetvényekben, ahol eltolódhat a fás részek 
érése. Ebben az esetben a növény kevésbé lesz ellenálló a 
téli hidegnek, növekszik a fagykár veszélye.

ÖSSZETÉTEL

Almafélékben:  Betakarítás után 500-1000ml / 100l vízben 
hígítva. Második kezelés (ha indokolt) 14-15 nappal az első 
után, 500ml / 100l vízben hígítva.

Szőlőben: egy kezelés, nagy lémennyiséggel kijuttatva 1,3l / 
100l víz dózissal. Több kezelés esetén nagy lémennyiséggel, 
kezelésenként 650ml /100l víz dózissal.

Faiskolákban: 1l / 100l víz, nagy lémennyiséggel kijuttatva
Almában: első kezelés, október/november hónapban 500-
1000ml/100l víz dózissal. Második kezelés (ha indokolt) 14-
15 nappal az első után, 500-1000ml /100l víz dózissal.

Kiviben: Betakarítás után közvetlenül 650-1000ml/100l víz 
dózisban. Második kezelés (ha indokolt) 14-15 nappal az első 
után, 650ml/100l víz dózisban.
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Lombtrágya kiegészítők / 
Egyéb termékek
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Kiplant Inducer hatását kiegészítő 
anyagcsere serkentő 

Lombon keresztül

Teljes állományon való használat előtt javasolt próbát végezni 
5-10 növényen. 

HATÁS
A KIPLANT Inducer termékkel együtt használva a KIPLANT 
HB15 fokozza a növény nitrogén és kalcium beépítését. 
KIPANT HB15 segítségével az Inducerben található 
tápanyagokat a növény könnyebben felveszi és alakítja át, 
ezzel serkentve a tápelemek és anyagcseretermékek 
megfelelő koncentrációját. 

ÖSSZETÉTEL
Teljes nitrogén tartalom: 15% (nitrát 9%; ammónia 6%) m/m
Vízoldható kalcium (CaO): 6,1% m/m

FELHASZNÁLÁS

Alma: 5-6l / 100l víz, 4-5l / 100l KIPLANT Inducerrel keverve.
Cseresznye és meggy: 8l / 100l víz, 5l / 100l KIPLANT 
Inducerrel keverve.
Őszi- és kajszibarack: 4-5l / 100l víz, 3-4l / 100l KIPLANT 
Inducerrel keverve.
Javasolt vízmennyiség: 800 l/ha.

Elővigyázatossági intézkedések



Mézharmat és korompenész elleni 
leoldószer 

ÖSSZETÉTEL

Az N-Cleaner szinte bármilyen pH-n kijuttatható, így kijuttatható 
szinte bármilyen növényvédő szerrel, valamint minimális a 
növényi szövetekre gyakorolt perzselő hatása. A termék 
kizárólag toxinoktól mentes, biológiailag teljes mértékben 
lebomló anyagokat tartalmaz, szermaradék mentes kezelést 
kínálva ezzel.

HATÁS

FELHASZNÁLÁS

Lombon keresztül

Az N-Cleanert használhatja önmagában vagy más termékkel 
keverve. Kijuttatáskor lehetőleg alulról felfelé permetezzen, 
lehetővé téve a levelek alsó részeinek fedését is. 

Az N-CLEANER képes feloldani a levél felületén megtapadó, 
rovarok által kiválasztott cukor és lipid alapú anyagokat. 

Gyümölcsfák esetében: 500ml /100l víz dózissal.

Vízoldható kálium (K2O): 1% m/m
Vízoldható foszfor (P2O5): 6% m/m

Növényházi zöldségek esetén: 500ml /100l víz dózissal.
Szabadföldi növények esetén: 300-500ml /100l víz dózissal.

Az N-CLEANER előnyei
• Savas pH-jának köszönhetően biztonsággal alkalmazható 
  növényvédő szerekkel.
• Alacsony elektromos vezetőképességű (EC), így nagy 
  mennyiségű alkalmazása sem okoz fitotoxicitást.
• Nem dehidratálja a növényi szerveket, így ugyanazon 
  kultúrában többször is alkalmazható.
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Növényvédő szer oldatok  pH-jának 
javítására és szabályozására 

A NORMASIL Plus csökkenti a vizek pH értékét, elkerülve 
ezzel a kémiai elemek hidrolízisét, ami a növényvédő szer 
hatóanyagainak lebomlásához vezet. A növényvédelemben 
használt vizek többsége 7-es érték feletti értékkel rendelkezik, 
amely csökkenti a növényvédő szerek és termésnövelő 
anyagok hatástartamát és hatékonyságát, rosszabb esetben 
teljesen hatástalanítva a bioaktív anyagokat. 

HATÁS

Teljes nitrogén (karbamid): 3% m/m
Vízoldható foszfor (P2O5): 20% m/m

FELHASZNÁLÁS

Lombon keresztül
50-100ml/100l víz dózisban.
A használni kívánt vízhez először a NORMASIL Plus-t adjuk 
bármilyen kijuttatni kívánt anyag előtt, csak így lesz képes a 
karbonátok és bikarbonátok feloldására. 

ÖSSZETÉTEL

A NORMASIL Plusz színváltó pH 
indikátor hatással is rendelkezik, így 
az alábbi színskála segítségével 
megtudhatjuk oldatunk pH értékét 
(csak bele kell tekinteni a tartályba és 
már is látjuk, hogy a megfelelő pH 
tartományban vagyunk-e): 
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ATS - Ammónium-tioszulfát oldat

2. A levelekre kifejtett másodlagos hatása: csökkenti a 
növény fotoszintetikus aktivitását a kezelést követő néhány 
napon keresztül.

ÖSSZETÉTEL

3. A DRY-TS hozzájárul az alternancia csökkentéséhez: 
amely kifejezetten hasznos a túlkötésre hajlamos almafajták 
esetében (pl.: Fuji, Gala, Red Delicious, stb.). A DRY-TS más 
gyümölcsritkító készítményekkel, mint például NAD-al 
(naftilacetamid) és BA-val (benzilaldenin) együtt is használható.

A DRY-TS egy magas kéntartalmú ásványi nitrogén műtrágya, 
amely kiváló kénforrást jelent a növények számára 
önmagában, vagy más készítményeinkkel együtt használva. 
Túl sok virágot produkáló években előnyös hatása van 
bizonyos almafajtánál (termékenyülést ritkító hatás):

HATÁS

Nitrogén (ammónia): 12% m/m
Vízoldható kén (SO3): 65% m/m
Tioszulfát kén: 61% m/m

FELHASZNÁLÁS

Lombon keresztül: 1-1,2l /100 víz dózisban, 1000 l/ha 
permetlémennyiséggel kijuttatva. 

1. Közvetlenül a virágra permetezve: dehidratáló hatása 
miatt meggátolja a kezelést követő 48 órában kinyíló, valamint a 
már kinyílt, de meg nem termékenyült virágok termékenyülését.

Bő virágzású almák esetében két alkalommal érdemes 
kijuttatni, először amikor az egy évesnél idősebb részek teljes 
virágzásban vannak, másodszor amikor az egy éves részek 
teljes virágzásban vannak. A kijuttatáskor a környezeti 
hőmérséklet 15°C felett kell legyen (optimális érték 18-22°C 
között). Fontos továbbá, hogy a kezeléseket csapadékmentes 
időjárási körülmények között és száraz levelű állományban 
hajtsuk végre.





Kezelési naptár

Alma és körte Apple and pears
Szamóca Strawberry
Csonthéjasok Stonefruits
Héjasok Nuts
Szőlő Vine
Zöldségfélék Vegetables
Konzervipari paradicsom Processing tomato 
Bogyós gyümölcsűek Soft fruits
Burgonya Potato



KIPLANT VS-04
250-350ml/hl

Alma és körte

Alma és körte

Kezelési naptár

Lombtrágya

Tápoldat

Ültetés

Virágzás és kötődés

Gyümölcs növekedés

Magnéziumhiány

Lombhullás 

Gyökérnövekedés támogatása

hetente hetente

fa

hetente

Szerves-ásványi 
tápanyag komplex

Vashiány

Sejtosztódás és 
megnyúlás serkentése

Fiziológiai rezisztencia 
növelése

Rügypattanás Virágzás Sziromhullás Érés Betakarítás után
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Kezelési naptár

Lombtrágya

Tápoldat

Szamóca 

Szamóca Ültetés Első virágzás GyümölcsfejlődésVirágzás Érés

Koncentráltabb virágzás 
és jobb kötődés

Piacos méret elérése

Antistressz

Gyümölcsfeszesség 
és szín javítása

Gyökérfejlődés támogatása 

Fiziológiai ellenálló 
képesség növelése

Szerves foszfor a jobb virágzás 
és kötődés érdekében

Kalcium a feszesebb 
húsállományért

Cukorszintézis, színeződés 
és érés javítás

hetente

hetente

hetente
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KIPLANT VS-04
3-5 l/ha

KIPLANT VS-04    250-350ml/hl

Kezelési naptár

Lombtrágya

Tápoldat

Csonthéjasok

Csonthéjasok
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Telepítés Rügypattanás Virágzás 
kezdete

Teljes 
virágzás

Gyümölcsfejlődés Gyümölcsérés

Sejtszintű bioaktiválás 

Virágzás és kötődés

Gyümölcsméret növelése 
(20-30 mm)

Húskeménység és
pulton tarthatóság

Fiziológiai ellenálló 
képesség növelése

Gyökérzet, segítése

Gyökérfejlődés

Fiziológiai ellenálló 
képesség növelése

Vashiány megelőzése

Szerves-ásványi 
hetente hetente

fa

hetente



KIPLANT VS-04    250-350ml/hl

Kezelési naptár

Lombtrágya

Tápoldat

Szőlő

Szőlő

95termékkatalógus 

Telepítés Virágzás Kötődés Zsendülés ÉrésFürtzáródásVirágzat 
fejlődése

LevélfejlődésRügypattanás

Bórhiány ellen

Virágelrúgás 
csökkentése

Mg, Mn, Zn 
utánpótlás

Fiziológiai ellenálló
képesség növelése

Antistressz

Cukor fok növelése

Gyökérrendszer 
támogatása

Gyökérfejlődés



KIPLANT VS-04
3-5 l/ha

Kezelési naptár

Lombtrágya

Tápoldat

Héjasok
Nuts

Nuts
Héjasok
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Telepítés Rügypattanás Virágzás 
kezdete

Teljes 
virágzás

Gyümölcsfejlődés Gyümölcsérés

Sejtszintű bioaktiválás 

Virágzás és kötődés

Gyümölcsméret növelése 
(20-30 mm)
Increase fruit size (8-10mm)

Húskeménység és 
pulton tarthatóság

Gyökérzet segítése

Gyökérfejlődés

Fiziológiai ellenálló 
képesség növelése

Szerves-ásványi tápanyag 
komplex hetente hetentehetente



KIPLANT VS-04    250-350ml/hl

Kezelési naptár

Lombtrágya

Tápoldat

Zöldségfélék

Zöldségfélék
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Vetés Kiültetés Vegetatív 
fejlődés

Virágzás Kötődés Termésfejlődés Érés

Vegetatív fejlődés 
serkentése

Virágzás indukálása és 
kötődés segítése

Fiziológiai ellenálló 
képesség növelése

Termésfejlődés

Termésméret 
egalizálása

Gyökérrendszer 
támogatás, eredés 

Termésméret
egalizálása

Szikesedés  
sófelhalmozódás ellen

Szerves-ásványi 
tápanyag komplex

hetente

hetente hetente

közeg

hetente



KIPLANT VS-04    

250-350ml/hl

KIPLANT VS-04    3-5 l/ha

Kezelési naptár

Lombtrágya

Tápoldat

Ipari paradicsom

Ipari paradicsom
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Palántanevelés Kiültetés Vegetatív 
fejlődés

Virágzás Kötődés Termésfejlődés Érés

Vegetatív fejlődés 
serkentése 

Fiziológiai ellenálló 
képesség növeléseés 
 

Virágzás indukálása és
kötődés segítése

Gyökérrendszer segítése

Talaj kondicionálás

Termésméret növelés

Fiziológiai ellenálló 
képesség növelése

Érés és koncentráció 
fokozása

közeg



Kezelési naptár

Lombtrágya

Tápoldat

Bogyós gyümölcsűek

Bogyós 
gyümölcsűek
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Palántanevelés Kiültetés Bimbók 
megjelenése

Virágzás 
kezdete

Kötődés Betakarítás utánGyümölcsfejlődés

Vegetatív fejődés 
serkentése

Antistressz

Virágok és pollen mennyiségi 
és minőségi javítása

Bogyóméret és Brix 
növelése

Téli nyugalom

Vegetatív fejődés serkentése

Gyökeresedés

Fiziológiai ellenálló 
képesség növelése

Magas Ca igény kielégítése

két kezeléssel

alkalommal 15 naponta

alkalommal 15 naponta

alkalommal 15 napontakét alkalommal



Kezelési naptár

Lombtrágya

Tápoldat

Bodza
Elderberry

Elderberry
Bodza Palántanevelés Kiültetés Bimbók 

megjelenése
Virágzás 
kezdete

Kötődés Betakarítás utánGyümölcsfejlődés

Vegetatív fejődés 
serkentése

Antistressz

Virágok és pollen mennyiségi 
és minőségi javítása

Vegetatív fejődés serkentése

Gyökeresedés

Fiziológiai ellenálló 
képesség növelése

Magas Ca igény kielégítése

két kezeléssel

alkalommal 15 naponta

alkalommal 15 naponta

alkalommal 15 napontakét alkalommal
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Kezelési naptár

Dinnye

Dinnye
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Rügypattanás Teljes
virágzas

Virágzás 
kezdete

GyümölcsérésGyümölcsfejlődés

Sejtszintű bioaktiválás 

Cellular bioactivation 

Flowering and attachment

Increase fruit size (20-30 mm)

Inside, shell, tissue quality

Increasing physiological 
resistance

Rooting, helping

Root development

Increasing physiological 
resistance

Prevention of micronutrient 
deficiency

Organic-mineral nutrient complex

Virágzás és kötődés

Termésméret növelése
(20-30 mm)

Bél, héj, szövet minőség

Fiziológiai ellenálló 
képesség növelése

Gyökérzet,  segítése

Gyökérfejlődés

Fiziológiai ellenálló 
képesség növelése

Mikroelem hiány megelőzése

Szerves-ásványi 
tápanyag komplex

Melon

Melon Telepítés

Lombtrágya

Tápoldat

FORALG BMo

MAXIBLEND

MYCOSHELL
DRIPPER 

KIPLANT 
AllGrip 

KIPLANT 
iNmass

ASPRIM P20 

KIPLANT Ca

KIPLANT Ca

CUPERDEM

ECKOSIL

KIPLANT VS-04

KIPLANT VS-04

HUMIFLOW

CUPERDEM

MAXIBLEND

GEOPHOS

KIPLANT 
TRIPLE

GEO-K

MAXIBLEND

ORTOQUEL 

CALCIGEO 

CUPERDEM CUPERDEM
CUPERDEM

ENERMAX

PROMVEG 

MAXIBLEND 

200 ml/hl

200-400 ml/hl

150-250 ml/hl

100-150 ml/100l

+

100-150g / 100l

1-2 kg/ha

6 l/ha

3-6 L/ha

150 ml/100l

300 g/ml

150-200 ml/hl

50 ml/hl

250-350 ml/hl

3-5 l/ha

30-60 l/ha

1 l/ha

2100-150 g/1000m

10-15 l/ha hetente 3-6 l/ha hetente

10 kg/ha több
részletre osztva

10 l/ha hetente

10-50 g/fa
2100-150 g/1000m

3-5 l/ha 3-5 l/ha3-5 l/ha

100 g/hl



ECKOSIL 50ml/hl / CUPERDEM 200-300ml/hl 
/ KIPLANT VS-04 300ml/hl

Kezelési naptár

Lombtrágya

Tápoldat

Burgonya

Burgonya
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Vetés Hajtásfejlődés Sztólók 
képződése

Gumóképződés Gumók 
fejlődése

Érés

Gumóképződés 
serkentése

Fiziológiai ellenálló 
képesség növelése

Mg, Mn és Zn 
utánpótlás

Gumótelítődés segítése

Szerves-ásványi 
tápanyag komplex hetente





Gyártás helyszíne
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Az ASFERTGLOBAL valamennyi termékét „Bureau 
Veritas Certification” tanúsítvánnyal, az ISO 9001 
szabványrendszer szerint tanúsított minőségirányítási 
rendszer követelményei szerint állítja elő. A gyártás teljes 
folyamatát minőségbiztosítási osztály és laboratórium 
ellenőrzi, biztosítva a végfelhasználók számára a 
megbízhatóságot és a stabil minőséget.

Minőségbiztosítás

Fenntarthatóság
Az ASFERTGLOBAL jelentős erőforrásokat fordít 
alacsony környezeti terhelésű termékeket kutatására és 
fejlesztésére, aktívan elkötelezve ezzel magát a 
környezetvédelemnek. Cégünk a legnagyobb tisztelettel 
tekint a környezetre, ezért számos terméke nemzetközi 
ökológiai tanúsítvánnyal rendelkezik.
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Kapcsolat

Gyártó:

ASFERTGLOBAL Portugália (Központ)
Zona Industrial de Santarém
Loteamento Industrial do Outeirinho, Lote 4
2005-544 Santarém . Portugália
Tel.: +351 243 779 431
info@asfertglobal.com

ASFERTGLOBAL Spanyolország
Carretera A-123, Km 4,5
22520 FRAGA - HUESCA - Spanyolország
Tel. / Fax: +34 935 155 419
comercial@asfertglobal.com

ASFERTGLOBAL Dél-Afrika
Unit 58 Zambezi Junction, Zambezi
Road Montana, Pretoria 0159 – Dél-Afrika
Tel.: +27 843 455 286
werner@asfertglobal.com

www.asfertglobal.com

Magyarországi kizárólagos képviselet:
P+K 3000 Kkt.
2363 Felsőpakony, Rákóczi utca 16

www.kertcenter.com
info@kertcenter.com
Tel.: +36 20 311 3805

Copyright Asfertglobal, 2020. Minden jog fenntartva!

A magyarországi kiadásért felelős kiadó: P+K 3000 Kkt.

Tartalom és koordinátor: Asfertglobal, P+K 3000 Kkt.
Dizájn: Conceptology, Lda.

A nyomtatás az FSC által igazoltan, 100%-ban újrahasznosított papírra történt. 

Az újrahasznosított papír használatával megtakarítottunk:

szemetet

szén-dioxidot

közúti szállítást 

vizet

elektromos energiát

fát

Forrás: A szénlábnyom kiszámítását a Labella Consell cég, a 
Bilan Carbone® eljárással végezte. A számítások az 
új/újrahasznosított papír és az európai BERE adatok közötti 
egyezésen alapulnak. 
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