
... A LEHETŐ LEGTERMÉSZETESEBBEN

A már talajban lévő vagy az éppen kijuttatott műtrágya is sokkal jobban hasznosul

A termesztett növény a különböző fejlettségi stádiumban könnyebben átvészeli a szárazságot és 

a forró napokat

Jobb lesz a megtermékenyülés, a termesztett kultúra potenciális termelékenysége javul

A zöldebb, életerősebb állomány szemtelítettsége, magprodukciója kiegyenlítettebb lesz

Maximális terméshozam érhető el

Az elmúlt évek hazai tapasztalatai igazolják, hogy az ACTIVSTART bioaktiválási technológia révén: 

• 100 %-ban természetes alapanyagokból

• ISO 22000 minősítés garantálja a minőséget

• Biotermesztésben is alkalmazható

• Élelmiszer minőségű termék

#többmintbiostimulátor           #jóttesz           #megéri

#csaktermészetesen           #ökológiaitermesztésbenis

… A SZÁNTÓFÖLDI TERMESZTÉSBEN A HASZNÁLT 
TÁPANYAGOK ÉS A KÖRNYEZET ADTA LEHETŐSÉGEK 

MAXIMÁLIS HASZNOSÍTÁSÁÉRT

CHEMICAL-SEED KFT.



#többmintbiostimulátor           #megéri

#többmintbiostimulátor           #jóttesz

04 JAVULÓ TALAJÉLET
• Nagyobb biomassza, lazább 

talajszerkezet
• Több gyökérgümő a pillan-

gósoknál

03 KIEGYENSÚLYOZOTT 
TERMÉSKÉPZÉS
• Jobb termésdifferenciálódás
• Erőteljesebb virágzás
• Hosszabb tápanyagbeépülés
•  Több, jobb minőségű termés

01 HATÉKONYABB VÍZ-, 
ÉS TÁPANYAG FELVÉTEL
•  Nagyobb gyökértömeg
•  Erőteljesebb biomassza
•  Intenzívebb, hosszabb fotoszintézis

02 ERŐTELJESEBB 
NÖVEKEDÉSI ERÉLY
• Aktívabb víz- és tápanyagfelvétel 
• Betegség- és stressz ellenállóság
• Gyorsabb regenerálódás

A BIOAKTIVÁLÁS ÉLETTANI HATÁSA MINDEN 
SZÁNTÓFÖLDI KULTÚRÁBAN: 

FONTOS TANULSÁGOK A KIJUTTATOTT MŰTRÁGYA  
HASZNOSULÁSÁRÓL:

CHEMICAL-SEED KFT.

• A tervezett termésszinthez igazított felvehető tápanyagmennyiség feltétlenül szükséges.

• Ha van a talajban kálium és foszfor, de kevés nitrogént tervezezünk használni, vagy nem jutunk 
hozzá, úgy az Activstart bioaktivátor hozzásegít a körülmények adta maximum kihasználásához.

• Activstart technológiával alacsonyabb nitrogénszintek mellett is maximális termést lehet elérni.

• Ha nincs tápanyagszolgáltató-képessége a talajnak, ne használjuk az Activstartot!

A leírásban illusztrációként - szezonbéli aktualitása miatt- búza fotókat használtunk. Az Activstarttal végzett bioaktiválás várható 
és elvárható hatása kukoricában, napraforgóban, repcében, borsóban, szójában, cukorrépában és burgonyában is hasonló.

Kérdése van vagy be szeretné szerezni az Activstart-ot? 
Hívja regionális Chemical Seed szaktanácsadóját (www.activstart.hu/kapcsolat) vagy az 
Activstart infovonalat: +36 (30) 249 7820.

Újdonságokért, aktualitásokért, akciókért kövessen minket FB-on: facebook.com/bioaktivalas
Töltse le katalógusainkat és olvassa el szakcikkeinket weboldalunkon: www.activstart.hu 

Az Activstart a Biodevas Laboratories csoport bejegyzett márkaneve. 
Forgalmazó: Chemical-Seed Kft.

A STRESSZ OKOZTA ÖREGEDÉSI FOLYAMATOK LASSÍTÁSÁVAL A 
TERMÉSKÉPZÉS HOSSZABB ÉS KIEGYENSÚLYOZOTTABB!
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