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Azért, mert az Activstart Szántó +Cu + Mn kezelések igen 
gyors és markáns hatáskifejtése robosztus növekedésre 
serkenti a kalászosokat. Az erős gyökérzet, szár és levélzet 
jó kalászolást, intenzív virágzást  és kiegyensúlyozott ter-
mésképzést eredményezhet.

MIÉRT KELL?
Azért, mert az „aktivált” kalászosok környezeti hatásokkal 
és szélsőségekkel szembeni ellenállósága jobb. Kiegyen-
súlyozott, egészséges növekedése pedig terméstöbbletben 
jelentkezik.

MIÉRT ÉRDEMES?
Azért, mert a kalászosok fejlődését, a virágzás, megtermé-
kenyülés minőségét az aszály, a forró napok, a  termesztési 
sajátságok nagyban befolyásolhatják. Az ilyen káros beha-
tások kivédésére felkészített állomány teljesítménye is jobb.

MIÉRT SZÜKSÉGES?

A kalászosok termésmennyiségét a kelés egyenletessége, intenzitása, a növények őszi fejlődése, az át-
telelés mértéke, a kora tavaszi kalászdifferenciálódás, a bokrosodás mértéke,  a szár-, levél nagysága, 
erőssége, és a zászlóslevél minél hosszabb ideig való zölden tartása határozza meg.

A kritikus fejlődési állapotokban rendelkezésre álló felvehető tápanyag és a zavartalan növekedést biztosító  
egészséges környezet  nagyban hozzájárul a termésszint mennyiségének  és minőségének alakulásához.

A termesztés során fellépő aszályok, hőségnapok, az alkalmazott agrokemikáliák befolyással vannak a 
kalászosok vegetatív és generatív növekedésén keresztül a termésképzésére.

Az Activstart Szántó +Cu +Mn kezelések a jó állóképességű, életerős, egészséges kalászosállomány kialakulását segítik elő, melyek jobban ellenállnak a szélsőséges, száraz, forró időjárásnak, 
zavartalanabbul fejlődnek, így a lehető legnagyobb termés elérését biztosítják.

A készítmény literenként 50g rezet (Cu) és 50 g mangánt (Mn) tartalmaz, melyek elengedhetetlen mikroelemei a  kalászosok  fejlődésének, termésképzésének.

FIGYELMÉBE AJÁNLJUK



2 l/ha 2 l/ha

JÓTANÁCSOK FELTÉTELEK
Az adott évjáratban a maximális termésszint elérésének  alapfeltétele a meg-
felelő mennyiségben, felvehető formában rendelkezésre álló NPK valamint 
mezo- és mikro - tápanyag mennyiség. Igen fontos, hogy az aktivált növénynek 
legyen elegendő tápanyagforrása, melyből folyamatosan képes táplálkozni.

Az Activstart Szántó +Cu + Mn kezelések kijuttatását a javasolt időszakok-
ban kell elvégezni, hogy a növény belső „aktiválási” folyamatait élénkítő, 
vitalizáló és fiatalító mechanizmusok kellő időben megerősödjenek, és az 
ismételt kezeléssel fenn is maradjanak.

• A maximális hatékonyság  eléréséhez a 2X-i  tavaszi  kezelés javasolt.

• Az első Activstart Szántó +Cu +Mn kezelést tavasszal, a bokrosodás idején végzett gyomirtással, szárszilár-
dítással gombaölő, szeres kezelésekkel egy menetben érdemes kijuttatni.

• A második kezelést a zászlóslevél és kalász védelmére használt gomba-, és rovarölő szeres védekezé-
sekkor javasolt kipermetezni, fenntartva ezzel a növény „aktivált” állapotát.

• +1 hatás: Az Activstart Szántó +Cu +Mn kezelés erősíti a használt gyomirtó szerek hatáskifejtését.

• Az egyenletes kijuttatás és a permetlét alkotó készítmények hatékonyságának biztosítása érdekében  
a keverési próba elvégzése mindenkor javasolt.
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HOGYAN HASZNÁLJA?



TAPASZTALATOK A KALÁSZOSOK NÖVEKEDÉSÉNEK 5 KRITIKUS STÁDIUMÁBAN 
Ahol az Activstart Szántó +CU +MN alkalmazása hozzájárul a maximális termés eléréséhez

A LÁTVÁNYOS TAVASZI REGENERÁCIÓ ÉS ROBOSZ-
TUS NÖVEKEDÉS, JOBB BOKROSODÁST, VIRÁG ÉS 
KALÁSZ DIFFERENCIÁLÓDÁST EREDMÉNYEZ

• A már meglévő gyökértömeg nagyobb és erőteljesebb lesz

• A gyengébb növényállományok gyorsan regenerálódnak

• Egyöntetű, több oldalhajtást fejlesztő bokrosodás során 
optimális méretű és sűrűségű növényállomány alakul ki

• Kevesebb csapadék esetén is hatékonyabb a tápanyag 
felvétele és hasznosulása

• A rendelkezésre álló, közel 100%-ban hasznosuló réz 
(Cu)  és mangán (Mn)  az időszakos mikroelemhiány 
áthidalását biztosítja

A gyors gyökértömeg növekedés a nagyobb tápanyag és víz felvé-
telét teszi lehetővé, ami a szár és levélzet kialakulásának az alapja.

A csírázáskor kialakult gyökérzet nagysága a kulcsa a termesztési 
ciklusban fellépő szélsőségek gyors és rugalmas áthidalásának.

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

Az egyöntetű, kellő fejlettségű növényállomány a jó áttelelés 
és intenzív tavaszi újraindulás alapfeltétele.

2 nóduszos állapotban, a felvehető tápanyag, víz és talajadott-
ságok függvényében kialakul az adott évi terméspotenciál.

A legnagyobb feladat a tavaszi aszály, az agrokemikáliák és 
esetleges fizikai károsodások (pl. rágás, UV) kivédése.
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321
KELÉS
• Gyökérnövekedés
• Ideális áttelelés

KEZDETI FEJLŐDÉS
• Tápanyag hasznosulása
• Növényállomány kifejlődése

TAVASZI ÚJRAINDULÁS,  
BOKROSODÁS, SZÁRBA INDULÁS
• Erős növekedési erély
• További tápanyaghasznosulás
• Szárazság- és hőstressz- ellenállóság

Kezeletlen



MINÉL HOSSZABB AZ ÉRÉSI FOLYAMAT, NAGY 
VALÓSZÍNŰSÉGGEL ANNÁL TÖBB A TERMÉS

A MEGTERMÉKENYÜLÉS MINŐSÉGE A MAGAS 
TERMÉSSZINT ELÉRÉSÉNEK A KULCSA

• Zöldebb, hosszabban fotoszintetizáló felső két levélemelet, 
zavartalan tápanyagbeépülés

• Nagyobb kalászok, kifejlettebb szemek

• A nagyobb kalászokon több kalászka képes elhelyezkedni

• A jó kondícióban lévő, egyöntetűen virágzó állomány köny-
nyebben és nagyobb hatásfokkal termékenyül

• Az ellenálló-képesség is erőteljesebb a kalászbeteg- 
ségekkel szemben

• A szélesebb, nagyobb, hosszan életben maradó és foto-
szintetizáló zászlós- és az alatti levélemelet a zavartalan 
termés kifejlődését biztosítja

Az egyenletes virágzás a jó megtermékenyülés legfonto-
sabb feltétele.

Egy erős, egyöntetűbb növényállomány jobban ellenáll  
az aszállyal és a kórokozók fertőzésével szemben.

A szemkitelítődés sikere a szár és levélzet fejlettségének 
a következménye. Minél tovább zöldebb az állomány, annál 
nagyobb termés és jobb minőség várható.

Az érés során fellépő aszály átvészeléséhez a jó gyökérzet 
és a harmonikus tápanyagellátás elengedhetetlen.
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4 5
VIRÁGZÁS
• Virágzás intenzitása
• Megtermékenyülés

ÉRÉS
• Tápanyag-beépülés 
• Szárazság-ellenállás 
• Egyenletes beérés

Üzemi
Kontroll

Üzemi
Kontroll

Kezeletlen
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TERMÉSNÖVEKEDÉS

OPTIMÁLIS HASZNÁLAT ESETÉN
• A bioaktiválás, így az Activstart Szántó +Cu +Mn használata csak a jó tápanyag-ellátott-

ságú, intenzív termesztésben részesített területeken ad jelentősebb többlettermést.

• A 2X-i kezelés adta 8-10 %-os termésnövekedés gazdaságilag is nyereséges.

• Bármely szárszilárdító készítmény használata esetén ugyanaz a hatékonyság várható az 
Activstart +Cu +Mn kezelésektől.

• A strobilurin, HPPD és SDHI típusú gombaölő szerekkel való együttes használata  
jelentősebb termésnövekedést eredményez.
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VÁRHATÓ EREDMÉNYEK
Vizsgálatainkat búzatermesztésben jártas gazdaságokban végeztük (n=13), ahol az elért  
átlagtermés 6,4t/ha volt, 30%-al magasabb, mint az országos átlag.

Az Activstart +Cu +Mn kezelések maximális terméstöbbletet a 2X-i kezelések esetén, opti-
mális tápanyagellátás mellett adták. Ezekben az üzemekben (n=7) átlagosan 8,0% termés-
többletet értünk el. A kezeletlen területekhez viszonyítva  7,4% (n=5), az üzemi kontrollhoz 
viszonyítottan 8,6% (n=2)  többlettermést mértünk.

Az 1X-i kezelésekkel (n=1) elért átlagosan 2,3%-os kezeletlen területhez viszonyított  
termésnövekedés véleményünk szerint nem térül meg.

A termesztett őszibúza fajták különböző éréscsoportjai a kezelésekre közel azonos módon 
reagáltak. Közöttük lényegesebb különbség nem volt.

A strobilurin, HPPD és SDHI típusú gombaölő szerekkel kezelt területeken(n=3) átlagosan 
elért 9,6% termésnövekedés viszont jelentős hatásnak bizonyult.  A kezeletlen területhez 
(n=2) viszonyítva 10,6%, míg az üzemi területhez (n=1) viszonyítva 8,6% termésnövekedés 
mindkét esetben számottevő.

2X-I KEZELÉSEK RELATÍV TERMÉSNÖVELŐ HATÁSA
Chemical Seed saját elemzés, Magyarország, 2017-2020 n=8

2X-I KEZELÉSEK HEKTÁRONKÉNTI TERMÉSNÖVELŐ HATÁSA
Modellszámítás Chemical Seed saját adatbázis-eredményeire alapozva 



Ár
be

vé
te

ln
öv

ek
ed

és
 (H

U
F/

ha
)

2X

0

10.000

5.000
6.335

12.671

15.000

20.000

25.000

AS vs. Üzemi kezelés (n=2)AS vs. Kezeletlen (n=6)

1X

5.584

17.965
20.878

Az Activstart 2X-i kezelés megtérülési pontja 5,2% terméstöbbletnél van. Az e  
feletti hozamok többlet nyereséget jelentenek a kezeletlen táblákhoz viszonyítva. 
Még jobb az eredményesség az üzemi kezelésekkel összehasonlított táblákon.

*Következtetéseinket a Chemical Seed Kft innovációra nyitott üzemeinek táblafelezéses mérési eredményei* alapján hoztuk. 
Vizsgált időszak: 2019-2020 
Összes mérési pontszám: 13 
A vizsgálatokat üzemi körülmények között, táblafelezéses módszerrel végeztük, az alapadatok, legfontosabb termésképző elemek és elért terméseredmények rögzítése után az legfontosabb termésképző elemek 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.

** A terméstöbbletek és nyereségesség megállapításához modellkalkulációt végeztünk, melyhez a KSH 2016-2019 évi átlagterméseiből illetve a CST által használt 2018-2020 átlag terményárakból és az Activstart Szántó +Cu + Mn 2020 évi átlag 
értékesítési árából indultunk ki.

2X-I KEZELÉSEK ÁRBEVÉTEL NÖVELŐ HATÁSA (HUF/HA)
Modellszámítás Chemical Seed saját adatbázis-eredményeire alapozva 

NETTÓ NYERESÉG NÖVEKEDÉS (HUF/HA) **
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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 tapasztala-
tokra alapozott saját adatokkal történő számítás javasolt.

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.

BÉKÉS MEGYE:
Sztanek József +36 (30) 303-49-34        sztanek.jozsef@chemicalseed.hu
Gulyácsi Márk         +36 (30) 468-44-55        gulyacsi.mark@chemicalseed.hu
Karasz Vilmos         +36 (30) 868-19-43        karasz.vilmos@chemicalseed.hu
Zelenyánszki Zsolt +36 (30) 719-13-93        zelenyanszki.zsolt@chemicalseed.hu

HAJDÚ-BIHAR MEGYE:
Németh László  +36 (30) 435-81-14        cherteknl@chemicalseed.hu

Deák Ferenc  +36 (30) 955-73-98        deak.ferenc@chemicalseed.hu

Kun Csaba  +36 (30) 678-97-82        kun.csaba@chemicalseed.hu

Kiss József  +36 (30) 371-51-10        kiss.jozsef@chemicalseed.hu

Kalas László  +36 (30) 998-58-73        kalas.laszlo@chemicalseed.hu

Polgári Melinda  +36 (30) 185-52-40       polgari.melinda@chemicalseed.hu

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK 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

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYE:
Kéki Tamás  +36 (30) 141-46-52        keki.tamas@chemicalseed.hu

PEST MEGYE:
Nyesev Tamás  +36 (30) 925-40-72        nyesev.tamas@chemicalseed.hu

CHEMICAL-SEED KFT.


