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HATóANYAGOK

Saját kísérletünkben szerzett tapasztalatok is meg-
erősítettek abban, hogy az első nitrogénadaggal ki-
adott foszfor kiegészítés, a FRISS FOSZFOR HATÁS, 
a növényállománynak szemmel látható fejlődési 
előnyt ad a csak nitrogénnel kezelt állományhoz vi-
szonyítva. Azonban fontos, hogy ez a foszfor ható-
anyag a növények számára könnyen felvehető fosz-
for legyen, tehát minél magasabb vízoldhatóságú!
A ként a növények számára felvehető, 100% 
vízoldható szulfát formában hordozza a műtrágya. 
A nagyobb volumenű kéntrágyázás ideális idősza-
ka repce és búza esetében is tavasszal van, a nitro-
génpótlással együtt, mert az ősszel felvett ként a 
növény csak kis mértékben tudja felhasználni a ter-
mésképzéshez, mivel a kén nem vagy csak nagyon 
kevéssé szállítódik a növényben. Ugyanakkor a 
megfelelő őszi fejlődéshez is szükség van kisebb – a 
nitrogén adaghoz igazított – mennyiségben kénre.
Magnézium tartalma fotoszintézist serkentő hatá-
sú, hozzájárul a teljes körű tápanyag visszapótlás-
hoz. A kalcium segíti a megfelelő gyökérnöveke-
dést, kedvezően befolyásolja a termőföldbe került 
szemcse körül a talaj pH-t, így jótékony hatású más 
tápelemek felvételére is, ez főleg savanyú talajokon 
fontos. 
Az immunMAX mikroelemcsomag szerepe össze-
tett: serkenti a kloroill bioszintézist, enzimaktivátor, 
fokozza a növények stressztűrő képességét, erősíti 
immunrendszerüket.

immunMAXegy starter hatású NP komplex, jelentős 
kén és kalcium tartalommal, magnézium 
kiegészítéssel, valamint a növényi immun-
rendszert erősítő, a stressztűrő képességet 
fokozó mikroelem csomaggal.  

A nitrogén hatóanyagot kizárólag gyorsan hasz-
nosuló nitrogén formákban tartalmazza, melynek 
25%-a azonnal felvehető nitrát nitrogén, 75%-a pe-
dig ammónium nitrogénként van a termékben, 
mely a talajkolloidokon jól kötődik, ezért kimosó-
dásra nem hajlamos. A  legfrissebb kutatási ered-
mények alapján a iatal növények nitrogén táplálá-
sakor a nitrát és ammónium kombinált alkalmazása 
adja a legjobb terméseredményeket. 
Egy a 2000-es évek elején, Fülöpszálláson végzett 
búza tartamkísérletben igazolták, hogy az őszi búza 
minden tápanyag visszapótlási szinten a nitrogén 
és foszfor 2 : 1 arányára reagált a legjobb mennyisé-
gű és minőségű terméssel. 
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Terméseredmények 4 ismétléses kisparcellás  

kísérlet alapján

A gabonafélék, a repce, a cukorrépa és a szója is a mangánhiányra nagyon 
érzékeny növények közé tartozik. A búza 1 tonna szemtermés produkció-

hoz kutatások alapján a rézből szükséges mennyiségnek hétszeresét igényli 
mangánból, vasból pedig több mint tizenháromszorosát! A mangán pótlásával 

egy időben érdemes a vas pótlásáról is gon-
doskodni, egyrészt azért mert a hiánytüneteik rendszerint 
egyszerre lépnek fel meszes talajokon, másrészt pedig 
a mangán és a vas a növényi táp-
elem felvétel során egymás 
antagonistája, ezért az egyik 
mikroelem pótlása ezeken a 
talajokon könnyen a másik 
mikroelem relatív hiányát 
okozhatja. Hiánytünetük 
megelőzése ezért egy-
szerűbb feladat, mint an-
nak kezelése.
A Magyarország talajainak 
kémhatását bemutató térké-
pen látható, hogy jelentős te-
rületet borítanak meszes talajok 
a Duna mentén,  a Duna-Tisza közé-
ben és Csongrád-Békés megyében.

Mangán hiánytünet 

repcén

Mangán hiánytünet 

őszi búzán

Mit kell tudni a kénről?
• Nem szállítódik a növényben

• Kimosódásra hajlamos

•  Repcénél olajtartalom növelő hatású, 

gabonáknál minőségjavító

•  Fontos a nitrogén adaghoz igazított 

kéntáplálás ősszel és tavasszal is 

Őszi és tavaszi  
felhasználásra egyaránt alkalmas
Tavaszi felhasználásra az őszi búzára optimalizált NP 
arány és minőségjavító, magas kéntartalma miatt első 
fejtrágyaként javasoljuk.
Őszi felhasználásra vetéssel egy menetben vagy vetés 
előtt a magágyba dolgozva ajánljuk a korai fejlődési 
erély javítására, a homogén, megfelelően fejlett, egész-
séges növényállomány biztosítására a tél beállta előtt 
repcében és búzában is.



Az egyes tápelemek felvehetősége a különböző talaj kémhatások függvényében erősen változik.  

A diagramról leolvasható, hogy meszes talajokon a pH emelkedésével számos mikroelem felvehető-

sége romlik nagy mértékben, különösen igaz ez a vasra és a mangánra.

A tápelemek felvehetősége 
a talaj pH függvényében

Miért érdemes használni?

• mert megfelelő műtrágyaadag és technológia mellett egyenletes kelést biztosít 

• javítja a korai fejlődési erélyt

• javítja a növények stressztűrő képességét

• erősíti a kórokozókkal szembeni ellenálló képességüket

•  harmonikus összetétele javítja a termésminőséget, meszes talajokon pedig segít megelőzni 

a vas, mangán, kén hiánytünetek kialakulását, az ebből fakadó termésdepressziót

• optimálistól eltérő vetéskori körülmények negatív hatásainak csökkentésére

Növénykultúra
AjáNlott dózis (kg/ha)

Ősszel teljes vegetáció alatt

őszi kalászosok 200 - 300 200 – 600

tavaszi kalászosok 200 – 550

napraforgó 200 – 500

repce 200 - 300 300 – 700

gumósok 300 – 600

kukorica 200 – 800

rét, legelő 100 – 500

A talajkémhatás térképet és a tápelemek hoz-

záférhetőségét áttekintve nem meglepő, hogy 

a mangán hiány térképen jelentős átfedéseket 

tapasztalhatunk a meszes talajokkal borított te-

rületekkel. Hasonló a helyzet a vas esetében is. 
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