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Évről-évre egyre nagyobb kihívás a termesztési periódus során fellépő időjárási stressz. 30°C feletti hőségnapok 
során az alma növekedése jelentősen lelassul. Az UV sugárzásnak kitett gyümölcsök színesedése, így piacossága 
kerülhet veszélybe. 

A csapadékhiányos időszakban a fejlődés szintén lelassul. A tárolási veszteségeket jelentősen növelheti - a kálci-
umhiány következtében fellépő- alma keserű foltossága megbetegedés, mely fogyasztásra alkalmatlanná teheti a 
termést.

Az új telepítésű intenzív ültetvények megtérülését minél gyorsabb termőre fordulással érhetjük el, és a kiegyenlí-
tett évenkénti termésmennyiséggel hamarabb rentábilis lesz az almatermesztés.

Mind a hagyományos, mind az újtelepítésű ültetvények esetében igaz, hogy minél tovább marad termőképes az 
ültetvény, annál nagyobb hasznot képes hozni.

Az Activstart alma bioaktiválási technológia a fák életképességének, növekedési erejének a javításával a maga-
sabb, kiegyensúlyozottabb termelést segíti elő, mellyel az ültetvények nagyobb terméshozamokat és hosszabb 
termelékenységet érhetnek el.
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A zárójelben jelzett kezelés (BBCH 80) aszályos időszakban javasolt.
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CHEMICAL-SEED KFT.



Forgalmazó: Chemical-Seed Kft.
Regionális elérhetőségeinket megtalálja a www.activstart.hu/kapcsolat weboldalon

Activstart infovonal: +36 (30) 249 7820

Hírekért és akciókért kövessen minket FB-on is: facebook.com/bioaktivalas

• Az első kezelést már a pirosbimbós állapotban el kell kez-
deni, hogy a fa kellő mértékben „aktív” állapotba kerülve 
felkészülhessenek a fellépő stresszhelyzetek rugalmas ki-
védésére

• A termesztés sikerességének alapfeltétele, hogy a fák kellő 
tápanyaghoz jussanak. Az MC Mineral a váratlanul fellépő 
mikroelemhiány pótlására alkalmas, igen gyorsan felszívó-
dó és hasznosuló lombtrágya.

• Ne feledjük: a tápanyagellátás esetén a növény a legkisebb 
mennyiségben jelenlévő tápanyagelemhez igazítottan veszi 
fel a többi tápelemet is! A kiegyensúlyozottság „aktivált” 
állapotban még jobban meghatározó tényező. Szükség 
esetén a lombtrágyázás a technológia szerves része kell 
legyen.

• A kezeléseket a növényvédelmi kezelésekkel egy menet-
ben célszerű elvégezni. A permetezési technológiában sze-
replő készítményekkel, azok hatékonyságának biztosítása 
érdekében, a keverési próba elvégzése mindenkor javasolt.

HASZNOS TANÁCSOK

• Termőegyensúly-arányos lombozat

• Zöldebb korona

• Egyöntetűbb virágzás

• Jobb termékenyülés

• Kiegyensúlyozottabb terméskötődés

• Egyöntetűbb színeződés

• Piacosabb almatermés

• Alacsony szintű sztipikesedés ( =alma keserű fol-
tossága)

• Jobb tárolhatóság

• 

• Jobb egészségi állapotú, hosszabb ideig  produktív 
ültetvény

• Az alternancia csökkenése, a fák egyenletesebb, 
optimális terhelésével

VÁRHATÓ TAPASZTALATOK

TOVÁBBI INFORMÁCIÓK ÉS BESZEREZHETŐSÉG

SZABOLCS-SZATMÁR BEREG MEGYE:
Tarcza Tamás +36 (20) 575-72-81 tarczat@biocont.hu

Paragh László +36 (30) 438-15-46 paragh.laszlo@chemicalseed.hu

Kéki Tamás +36 (30) 141-46-52  keki.tamas@chemicalseed.hu

BÁCS-KISKUN, CSONGRÁD, BÉKÉS MEGYE:
Vizi Bernadett +36 (20) 958-20-40 vizib@biocont.hu

PEST MEGYE NYUGATI RÉSZ, VESZPRÉM, VAS,  
GYŐR-MOSON-SOPRON, FEJÉR MEGYE ÉSZAKI RÉSZ:
Péter Zoltán +36 (20) 525-01-01 peterz@biocont.hu

PEST MEGYE K/ÉK, JÁSZ-NAGYKUN SZOLNOK MEGYE, 
HAJDÚ-BIHAR MEGYE:
Ruszák Csenge +36 (70) 322-35-13 ruszakcs@biocont.hu

ZALA, SOMOGY, BARANYA, TOLNA, FEJÉR MEGYE:
Jakab Mariann +36 (20) 454-39-22 jakabm@biocont.hu

HEVES, NÓGRÁD ÉS BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE:
Szabó Iván  +36 (20) 411-07-81 ivan.szabo@biocont.hu


