
Kedves Partnerünk!

„MEKKORA KOCKÁZAT MELLETT LEHET ÉS ÉRDEMES EGYÁLTALÁN REPCÉT TERMELNI?”

Bizonyára Önt is elgondolkodtatja, hogyan tehető biztonságosabbá az egyes növények termesztéstech-
nológiája. Különösen igaz ez most a repce esetében. Nagy dilemma:

1. Az időjárási viszonyok (csapadék, aszály, stb.) szélsőségessé válásával a jövedelmező termesztés 
a repce számára leginkább kedvezőtlen helyeken igen kockázatossá vált.

2. A kártevők elleni védekezés lehetőségeinek drasztikus csökkenésével kérdésessé vált a termesz-
tés lehetősége.

3. A terményárak jelentős ingadozása újabb értékesítési stratégiák bevezetését teszi szükségessé.

A kockázatok megoldása sok esetben változások, változtatások nélkül nem lehetséges.

A termesztésnél maradva a megváltozott körülményekhez igazodni kell. El kell gondolkodni és ki kell pró-
bálni eddig még nem használt technológiai elemeket, mint amilyen pl. a bioaktiválás.

Az ACTIVSTART Szántó +B kezelés hatásának a lényege, hogy a készítmény felkészíti a repcét a ter-
mesztési körülmények jobb kihasználására: a vegetatív növekedés (gyökér, szár, lombozat) intenzívebb 
fejlődésére, az optimális őszi állapot és a tavaszi indulás, valamint a kiszórt műtrágya jobb, hatékony 
felhasználására. A cél, hogy a gene-
ratív, a termésképzés szempontjából 
fontos stádiumokban (differenciáló-
dás, virágzás, megtermékenyülés és 
termésképzés) a növény maximálisan 
teljesíthessen.

2017-2020 között több táblafelezéses 
vizsgálatból tanulva hisszük, hogy a 
2X-i őszi-tavaszi kezelések jelentős 
terméstöbblet elérésére alkalma-
sak, szemben a tavaszi kezelésekkel, 
melyek szintúgy segítettek a hoza-
mok növelésében (lásd 1. ábra).

A hatás eléréséhez persze fegyelmezett, jól kialakított és megvalósított termesztéstechnológia kell, hogy 
a repce már fiatal korától „aktivált” állapotban lehessen, és a többi termesztési elem is a terméscélok 
megvalósulását szolgálja.

       Ajánlatunk megtekintéséhez fordítson!

1 ábra: ACTIVSTART Szántó +B 2X-i kezelések átlagos termésnövelő hatása nagyüzemi táblafelezé-
ses vizsgálatokban. (Forrás: CST saját tesztüzemi 2017-2020, Magyarország)

Weboldal:
www.activstart.hu CHEMICAL-SEED KFT.



CHEMICAL-SEED KFT.
Az Activstart a Biodevas Laboratories csoport bejegyzett márkaneve. 

Forgalmazó: Chemical-Seed Kft.

A termékekről, technológiákra valamint az ajánlatról részleteiben a www.activstart.hu oldalon vagy az 
üzletkötőinknél tájékozódhat.

Reméljük, hozzá tudunk járulni repcetermesztése sikeresebbé és a termés szempontjából biztonságosab-
bá tételéhez.

Maradjunk kapcsolatban. Várjuk jelentkezését és mi is keressük Önt!

Kulik Tamás
és az ACTIVSTART Szakértői Csapata

Amennyiben fontos az Ön számára elvetett repcéjének termésbiztonsága, és ezért technológiáját fejleszt-
ve egy hatékony bioaktivátor, az ACTIVSTART Szántó +B alkalmazásával tovább javítaná azt, úgy mi most 
egy beszerzési ajánlattal segítenénk-e termék használatában.

Amennyiben Ön legkésőbb 2022. október 31-éig megrendeli az ez év őszén vetett repce területére vagy 
annak egy részére az ACTIVSTART Szántó +B 2X-i őszi-tavaszi vagy tavaszi- kezelését, akkor azt mi az idei 
áron biztosítjuk Önnek.

Amennyiben repcéje kifagy, vagy annyira kiritkul, hogy más növényt kénytelen vetni, a lekötött mennyiség 
az eredetileg megegyezett áron és szállítási paritásokkal (hely, időpont) más ACTIVSTART termékre át-
váltható vagy visszamondható.

2022. július 25.

A legjobb áron szerezhető be;

Szükség esetén rugalmasan, más kultúrában használható ACTIVSTART termékre cserélhető;

Nem szükséges hozzá külön tőke, hiszen egyeztetést követően akár a jövő évi termésből fizethető;

Mi tároljuk és szállítjuk Önnek, amennyiben minimum 100 litert megrendel. 

ÍGY AZ ACTIVSTART SZÁNTÓ +B KOCKÁZAT NÉLKÜL:


