
... A LEHETŐ LEGTERMÉSZETESEBBEN

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

Az alma és a szőlő ültetvények egyenletesebben, 
ugyanakkor intenzíven növekedve kiegyensúlyozott 
lombfelületet biztosíthatnak a fürtök kötődéséhez és 
a bogyók kifejlődéséhez.

Csökken a madárkás fürtök száma, javul a virágok 
megtermékenyülése és a gyümölcs kifejlődése.

Javul az alma tárolhatósága.

Az egészséges, jól táplált és erős növekedési eréllyel 
bíró állományok aszály-, hő- és egyéb termesztési 
stresszekkel szembeni ellenállósága is javul.

A felrepedésekre hajlamos szőlők ellenállóbbak 
lesznek, a botritisz fertőzéssel szembeni ellenálló-
ság is javul.

Következetes használattal az ültetvények tavaszi in-
dulása és a rügydifferenciálódás, a virágzás intenzi-
tása is jobb lesz.

Az ültetvényekben az ACTIVSTART bioaktiválási technológia következetes használata révén:

• 100 %-ban természetes alapanyagokból

• ISO 22000 minősítés garantálja a minőséget

• Biotermesztésben is alkalmazható

• Élelmiszer minőségű termék

#többmintbiostimulátor           #jóttesz           #megéri

#csaktermészetesen           #ökológiaitermesztésbenis

… A SZŐLŐ ÉS GYÜMÖLCS ÜLTETVÉNYEKBEN  
HASZNÁLT TÁPANYAGOK ÉS A KÖRNYEZET ADTA  
LEHETŐSÉGEK MAXIMÁLIS HASZNOSÍTÁSÁÉRT

CHEMICAL-SEED KFT.



#többmintbiostimulátor           #megéri

#többmintbiostimulátor           #jóttesz

04 ÉRÉS ÉS MINŐSÉG
• Botritisz-ellenállóság
• Egyöntetűbb színesedés
• Jobb raktározhatóság
• Kedvező íz-, szín- és  

beltartalom

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

01 VÍZHÁZTARTÁS
• Nagyobb gyökértömeg
•  Erőteljesebb biomassza
•  Intenzívebb, hosszabb fotoszintézis

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

A BIOAKTIVÁLÁS ÉLETTANI HATÁSA MINDEN 
SZÁNTÓFÖLDI KULTÚRÁBAN 

FONTOS TANULSÁGOK A BIOAKTIVÁTOROKRÓL 
AZ ÜLTETVÉNYEK JOBB TERMELÉKENYSÉGÉÉRT

CHEMICAL-SEED KFT.

• Már a középintenzív technológiákkal is jelentős növénykondicionálási és fejlődési előnyök érhetők el.

• Javul és kiegyensúlyozottabbá válik a felhasznált műtrágyák hasznosulása.

• Már a minimum technológiák is hozzásegítenek az ültetvények jó kondíciójának fenntartásához.

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

A leírásban illusztrációként szőlő fotókat használtunk. Az Activstarttal végzett bioaktiválás várható és elvárható hatása szőlőben, 
almafélékben és bogyós gyümölcsűek esetén 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,  
KIEGYENSÚLYOZOTTABB, A VÁRHATÓ TERMÉS MAGASABB ÉS BELTARTALMÁBAN,  

ÍZ ÉS SZÍN TEKINTETÉBEN EGYÖNTETŰBB, JOBB MINŐSÉGŰ!
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