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BURGONYA
FIGYELMÉBE AJÁNLJUK
A burgonyatermesztés legfőbb célja, hogy magas hozamok mellett- a kereskedelem számára leginkább
megfelelő méretű és beltartalmú termést takaríthassunk be.
A magas hozamok eléréséhez a kiegyensúlyozott, optimális tápanyagellátás elengedhetetlen.
A gumók tárolási vesztesége akkor a legkisebb, ha azok egészségesen, megfelelő érettségi állapotban
kerülnek betakarításra és betárolásra.
Jó télállóságú, egészséges gumót csakis egészséges zöld felület tud kifejleszteni. Ehhez az
Activstart Szántó Burgonya technológia a növények vitalitásának javításával, a belső ellenálló képesség
felerősítésével, valamint a gumókötéshez és azok kineveléséhez szükséges kedvező növényi folyamatok
„aktiválásával” járul hozzá.

MIÉRT KELL?

MIÉRT ÉRDEMES?

MIÉRT SZÜKSÉGES?

Azért kell, mert az Activstart Szántó Burgonya technológiával
képessé válik a növény arra, hogy erős, jól fejlett gyökérzetet, szárat és lombozatot fejlesszen, maximális, kinevelhető
számú gumót kössön és neveljen ki.

Azért érdemes, mert az „aktivált” burgonya állomány kiváló
fejlettségének köszönhetően egyöntetűbb, jobb áron értékesíthető gumót fejleszt, aminek tárolhatósága leginkább
megfelel a kereskedelmi és fogyasztói elvárásoknak.

Azért szükséges, mert a burgonya, termesztése során
számtalan környezeti, időjárási behatásnak, betegségből
adódó fertőzésének van kitéve, melyek visszaszorításában
és átvészelésében egy egészségesebb, jól fejlett növényállománynak nagyobb az esélye.
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HOGYAN HASZNÁLJA?
JÓTANÁCSOK

FELTÉTELEK

• Az Activstart Szántó Burgonya kezeléseket a bakhátak gyomirtásával egy menetben javasolt elkezdeni.

Jó minőségű, maximális terméshozam elérése csak harmonikus, az adott hibrid, fajta tápanyagigényéhez és tervezett terméshozamához igazodó tápanyagszint biztosítása
mellett várható.

• A későbbi kezeléseket a gomba- és rovarölő szeres kezelésekkel egy menetben érdemes elvégezni.
• A kezeléseket tervezetten, a technológiai javaslatban megadott ütemezésben célszerű elvégezni. Az „aktív” állapot
fenntartása mellett az MC Minerál használata a tápanyagigény zavartalan kielégítése érdekében javasolt.
• +1 hatás: Az Activstart Szántó Burgonya kezelés erősítheti a használt gyomirtó szerek hatását.
• Az egyenletes kijuttatás, és a permetlét alkotó készítmények hatékonyságának biztosítása érdekében a keverési próba
elvégzése mindenkor javasolt.

Az Activstart Szántó Burgonya technológia kezeléseit a
technológiai javaslatban leírtak szerint érdemes elvégezni,
biztosítva ezzel az állomány folyamatos, „aktív” állapotának
a fenntartását, a vitalizáló, élénkítő, a teljes növényt megfiatalító élettani folyamatok időben történő előmozdításával.
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TAPASZTALATOK A BURGONYA NÖVEKEDÉSÉNEK 5 KRITIKUS STÁDIUMÁBAN

Ahol az Activstart Szántó Burgonya technológia alkalmazása hozzájárul a maximális termés eléréséhez
ERŐTELJESEBB GYÖKÉRZET, SZÁR ÉS LOMBOZAT
• Erőteljesebb, elágazóbb gyökérzet

A KIALAKULT ZÖLDTÖMEG EGYENLETESEBB,
DÚSABB, ÉLETERŐSEBB KÉPET MUTAT

• Fokozott gyökér-, és szárképződés

• A már meglévő gyökértömeg nagyobb és erőteljesebb lesz

• Jól fejlett szár és levélzet

• A szár és levélzet fejlettebb, erősebb, a levelek felszíne
durvább, zöldebb
• Egyöntetű, több gyökérágat kifejlesztő gyökérzet alakul ki
• Optimalizált gumódifferenciálódás
• Kevesebb csapadék esetén is hatékonyabb a tápanyag
felvétele és hasznosulása
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KELÉS
• Ültetés
• Csírázás

Az elültetett burgonya gyökeret hajt, és igyekszik minél
nagyobb mértékben elágazva kellő mennyiségű vizet és
tápanyagot felvenni a növekedéséhez.
A csírázáskor kialakult gyökérzet nagyban meghatározza
a kifejlődő szár, lombozat várható nagyságát, habitusát és
életerejét.
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KEZDETI FEJLŐDÉS
• Elsődleges bakhátak
• Növényállomány kezdeti fejlődése
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INTENZÍV NÖVEKEDÉS
• Erőteljes szár- és levéltömeg

A zavartalan növekedést a hektikus csapadékeloszlás és
a hőmérséklet ingadozása nagyban befolyásolhatja.

A felvehető tápanyagok és a csapadék függvényében
kialakul a szár és lombozat.

Az egyöntetű, kellő fejlettségű növényállomány kifejlődéséhez elengedhetetlen az életerős vegetatív növényfelület.

A legnagyobb feladat az aszály, a forró napok, a termesztésből adódó, és a fizikális károsodások adta stressz leküzdése, átvészelése, szükség esetén kompenzálása.
A levélzet állapota, épsége és nagysága meghatározza
az egyöntetű gumókifejlődés valószínűségét és mértékét,
valamint az érés folyamatát és mértékét.

OPTIMALIZÁLT, A TERMESZTÉS FELTÉTELEIHEZ IGAZODÓ GUMÓSZÁM KIALAKULÁSA, MELY
EGYÖNTETŰBB GUMÓTERMÉST EREDMÉNYEZ

A HOSSZABB ÉRÉSI FOLYAMATBAN A MEGKÖTÖTT
GUMÓK NAGYOBB ESÉLLYEL FEJLŐDNEK MEGFELELŐ MÉRETŰVÉ ÉS MARADNAK EGÉSZSÉGESEK

• Homogén, hosszabb ideig tartó virágzás
• Kialakul egy optimális, jól kinevelhető gumószám

• Zöldebb, hosszabban fotószintetizáló növényállomány,
zavartalan tápanyag beépülés

• A növények ellenálló képessége erőteljesebb az aszál�-

• Jól kifejlett, egészséges gumók, optimális terméshozam

lyal és a termést veszélyeztető kórokozókkal szemben

Üzemi kontroll

• Az erős lombozat alapfeltétele a gumók jó minőségben,
optimális méretben történő kinevelésének
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VIRÁGZÁS
• Virágzás intenzitása
• Gumókötődés

Egy erős egyöntetűbb növényállomány jobban ellenáll az
aszállyal és a kórokozók fertőzésével szemben.
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ÉRÉS
• Tápanyag-beépülés
• Gumók kifejlődése
• Nagyobb arányú, optimális gumóméret

A gumók kifejlődése függ a szár és a lombozat fejlettségétől. Ezért a zöldebb állomány gumói feltételezhetően
nagyobbak és egészségesebbek.
Az egészséges, jól fejlett gumók jobban betárolhatók és
értékesíthetők.
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VÁRHATÓ EREDMÉNYEK
OPTIMÁLIS HASZNÁLAT ESETÉN

GUMÓFRAKCIÓ

• A burgonya „aktív” állapotának fenntartására a 4X-i kezelés szükséges. Megfelelő hatás
csak az egészséges állapot fenntartásával, valamint a szükséges tápanyagmennyiség és
arány biztosításával érhető el.

Az Activstart Szántó Burgonya technológiával kezelt területen termett gumók 78,6%-a
került a 40 mm átmérőjű étkezési frakcióba, mely 3,2%-al több volt, mint az üzemi táblán
elért méretarány. Ezzel javult a termés eladhatósága.

• A kezeléseket a lombvédelmi permetezési programokkal egy menetben érdemes elvégezni.
• Az erősebb, hosszabb ideig zöld, „aktív” növényzet által kinevelt gumók frakciója nagyobb
mértékben esik az ideális tartományba, így eladhatósága is jobb.

TERMÉSTÖBBLET
Vizsgálatunkat Nagyhegyesen (2017) végeztük, ahol üzemi körülmények között 4X-i,
teljes programú Activstart Szántó Burgonya technológiát használtunk. A kezelések hatására 7,2%-kal (3,0 t/ha) több gumót takarítottunk be az üzemi kezeléssel összehasonlítva.
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4X-I ACTIVSTART SZÁNTÓ BURGONYA KEZELÉS TERMÉSNÖVELŐ HATÁSA
Nagyhegyes, 2017 (N=1), fajta Desiree (UT2)

Étkezési (40 mm felett)

Apró (40 mm alatt)

4X-I ACTIVSTART SZÁNTÓ BURGONYA KEZELÉS GUMÓFRAKCIÓRA
GYAKOROLT HATÁSA
Nagyhegyes, 2017 (N=1), fajta Desiree (UT2)
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JÖVEDELMEZŐSÉG
Az Activstart Szántó Burgonya technológia használatának eredémyeként 90.044 HUF/ha
többletárbevétel volt elérhető az adott év átvételi átlagárán számolva.

Többlet bruttó nyereség
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Kezelési költség

Felvásárlási ár: 40 HUF / kg

4X-I ACTIVSTART SZÁNTÓ BURGONYA KEZELÉS JÖVEDELEMTERMELŐ
KÉPESSÉGE
Nagyhegyes, 2017 (N=1), fajta Desiree

A vizsgálatokat üzemi körülmények között, táblafelezéses módszerrel végeztük, az alapadatok, legfontosabb termésképző elemek és elért terméseredmények rögzítése után azokat összefüggéseiben vizsgáltuk.
Az üzemi körülmények között végzett vizsgálatok pontosságát ismerve, valamint a relatív alacsony mintaszán miatt a közzé tett tapasztalatok és számszerű eredmények csak tájékoztató jellegűek.
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BÉKÉS MEGYE:
Sztanek József
Gulyácsi Márk
Karasz Vilmos
Zelenyánszki Zsolt

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE:
+36 (30) 303-49-34
+36 (30) 468-44-55
+36 (30) 868-19-43
+36 (30) 719-13-93

sztanek.jozsef@chemicalseed.hu
gulyacsi.mark@chemicalseed.hu
karasz.vilmos@chemicalseed.hu
zelenyanszki.zsolt@chemicalseed.hu

HAJDÚ-BIHAR MEGYE:

Jávorcsik József

+36 (30) 502-92-58

jaszfenyszaru@chemicalseed.hu

SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYE:
Paragh László

+36 (30) 438-15-46

paragh.laszlo@chemicalseed.hu

Kéki Tamás

+36 (30) 141-46-52

keki.tamas@chemicalseed.hu

Németh László

+36 (30) 435-81-14

cherteknl@chemicalseed.hu

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE:

Deák Ferenc

+36 (30) 955-73-98

deak.ferenc@chemicalseed.hu

Kéki Tamás

Kun Csaba

+36 (30) 678-97-82

kun.csaba@chemicalseed.hu

Kiss József

+36 (30) 371-51-10

kiss.jozsef@chemicalseed.hu

PEST MEGYE:

Kalas László

+36 (30) 998-58-73

kalas.laszlo@chemicalseed.hu

Nyesev Tamás

Polgári Melinda

+36 (30) 185-52-40

polgari.melinda@chemicalseed.hu

+36 (30) 141-46-52

keki.tamas@chemicalseed.hu

+36 (30) 925-40-72

nyesev.tamas@chemicalseed.hu

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.

CSOPORT
MÁRKÁJA

A Biodevas Laboratories® bejegyzett márkaneve.
** Az anyagban ismertetett eredmények tájékoztató jellegűek, üzemi körülmények között végzett tapasztalatokból származnak, az adatok kis
száma miatt statisztikailag nem bizonyítható. A technológia hatékonyságának helyi bizonyításához saját vizsgálatok elvégzése javasolt.
*** A prospektusban szereplő árbevétel növekedések tájékoztató jellegűek, a szemléltetést szolgálják. Pontosításukhoz az üzemi tapasztalatokra alapozott saját adatokkal történő számítás javasolt.

CHEMICAL-SEED KFT.

