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Azért kell, hogy a kukorica az aszályos, forró napokban is ki-
egyensúlyozottan növekedve, szükség esetén gyors regene-
rálódással képes lehessen a magas terméshozam elérésére.

MIÉRT KELL?
Azért érdemes, mert a kiegyensúlyozott, jól fejlődő növény- 
állomány maximális csődifferenciálódással, egyöntetűbb 
megtermékenyüléssel, hosszabb tápanyagbeépüléssel és 
magasabb terméshozammal hálálja meg a gondoskodás.

MIÉRT ÉRDEMES?
Azért szükséges, mert a kiszámíthatatlanul fellépő aszály, 
hőstressz, kémiai stresszek képesek eltérő módon ugyan, 
de jelentősen befolyásolni a termés alakulását, melyet egy 
jól “aktivált”, előre felkészített növényállomány hatékonyab-
ban átvészel.

MIÉRT SZÜKSÉGES?

A kukorica víz- és tápanyagigényes növény. A közép és kései fajták, -akár szemes, akár siló kukorica elő-
állítása a cél-, igen hálásak a jó tápanyagellátottságért.

A csemege- és vetőmag- előállításban a termésmennyiség mellett a beltartalom, a szemek zsengesége, 
nagysága, azok egyöntetűsége vagy a csírázóképesség is fontos szempont.

A genetika adta terméspotenciál kihasználása érdekében nagy gondot kell fordítani a talajművelésen és 
növényvédelmen keresztül a harmonikus tápanyagellátásra.

A kukorica adott évi terméspotenciálja a növény 3-7 leveles állapotában dől el. A csövek szemsorainak, 
azon belül a szemek számának mennyisége határozza meg egy adott évben elérhető maximális termés 
mennyiségét.

Az Activstart Zink Turbo- val történő bioaktiválás a kukorica élettani folyamatait teszi erőteljesebbé. A fiatalon tartott növények erőteljesebben fejlődnek, robosztusabbak, jobban ellenállnak a 
termesztés során fellépő stresszekkel szemben,  mint az aszály, az agrokemikáliák hatásai vagy a hőségnapok. Gyors regeneráció, nagyobb vitalitás és nagyobb magprodukció várható.

Az Activstart Zink Turbo literenként 50g cinket (Zn) is tartalmaz aminosav-kelát formájában, ami mind levélen, mind gyökéren keresztül gyorsan, akár 100%-ban hasznosul.
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JÓTANÁCSOK FELTÉTELEK
Igen fontos, hogy az “aktivált” növénynek legyen miből  
táplálkoznia és termést fejlesztenie. Éppen ezért a hibrid-
specifikus tápanyagmennyiség és arány biztosítása a maga-
sabb terméshozamok elérésének alapfeltétele.

Az Activstart Zink Turbo kezelések kijuttatását a javasolt 
fejlődési stádiumokban érdemes elvégezni, hogy a növény 
belső folyamatait élénkítő, vitalizáló, harmonizáló és fiatalító 
folyamatok kellő időben kialakulhassanak, és az ismételt, 
vagy egyszeri nagyobb dózisú kezeléssel fenn is maradjanak.

• A maximális többlettermés eléréséhez a kukorica (szemes-, siló, csemege és vetőmag egyaránt)  2X-i kezelése javasolt.

• Az első Activstart Zink Turbo kezelést a kukorica 3-6 leveles állapotában a gyomirtással egy menetben érdemes elvégezni. 

• A második kezelést a címerhányás végén, virágzás kezdetén javasolt kijuttatni, amikor a kukoricabogár, kukoricamoly elleni 
védekezés is esedékessé válik.

• Ha valaki csak 1X-i kezelésben gondolkodik, érdemes 3,0-3,5 l/ha dózisban használni a készítményt a kukorica 3-6 leveles 
állapotában.

• A készítmény használatával egyidőben hektáronként 2X 100g vagy 1X 150-175g cinket (Zn) is kijuttatunk, ami a növény  
fejlődését tovább stimulálja.

• +1 hatás: Az Activstart Zink Turbo kezelés erősítheti a használt gyomirtó szerek hatását és hatékonyságát a kultúrnövény 
károsítása nélkül.

• Az egyenletes kijuttatás és a permetlét alkotó készítmények hatékonyságának fenntartása érdekében a keverési próba  
elvégzése mindenkor javasolt.
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HOGYAN HASZNÁLJA?
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TAPASZTALATOK A KUKORICA NÖVEKEDÉSÉNEK 5 KRITIKUS STÁDIUMÁBAN 
Ahol az Activstart Zink Turbo alkalmazása hozzájárul a maximális termés eléréséhez

FIZIKAI KÁROSODÁS, PL. JÉGVERÉS ESETÉN IS 
GYORSAN REGENERÁLÓDIK AZ ÁLLOMÁNY

• Az „aktivált kukorica” erőteljesebb, zöldebb, nagyobb, 
könnyebben átvészeli az aszályos, forró  időszakot

• Jégverés, fizikai károsodás esetén gyorsan regenerálódik

Elégséges tápanyag és víz esetén akár napi 15-20 cm-es 
növekedés is várható.

A csőkezdemények megjelenésével kialakul a végleges  
“aktivált” biomassza.

A forró, aszályos időszakokban  a kukorica kitetté válik  
a környezet hatásainak, a termésképzésben zavarok  
támadhatnak.

Legnagyobb feladat az aszály nagyobb veszteségek nélküli 
átvészelése.

A KEZDETI GYORS, DINAMIKUS ÉS ZAVARTALAN 
VEGETATÍV FEJLŐDÉS FENNTARTÁSA A MAGAS 
HOZAMOK ELÉRÉSÉNEK ELŐFELTÉTELE

• A kukorica robosztus gyökértömeget növeszt.

• A szár- és levélzet erőteljes, széles és haragos zöld.

• A növényállomány a kezdetektől magasabb.

A gyors gyökértömeg növekedés a nagyobb tápanyag és víz 
mennyiség felvételének alapfeltétele.

A harmonikus tápanyagellátás következtében a szár és  
levélzet is nagyobb lesz.

A csövek, azon belül a szemek differenciálódása a kukorica 
3-7 leveles időszakában történik, amikor a kiegyensúlyo-
zott növekedés, tápanyag-, és vízellátás a termésmaximum  
elérését alapozza meg.

1X KEZELT
ZINK

TURBÓVAL Kezeletlen

1X KEZELT
ZINK

TURBÓVALJégverést
követő állapot

1X KEZELT
ZINK

TURBÓVAL Kezeletlen

321
KEZDETI FEJLŐDÉS
• Gyökérzet kialakulása
• Tápanyag hasznosulása
• Gyors vegetatív fejlődés (szár, levélzet)
• Egyöntetű növényállomány

KELÉS
• Gyökérzet kialakulása
• Tápanyag hasznosulása

INTENZÍV FEJLŐDÉS
• A szár és a lombozat kifejlődése
• A csőkezdemény fejlődése
• Szárazság- és hőstressz- ellenállóság



Az egyenletes virágzás a jó megtermékenyülés legfonto-
sabb feltétele.

A forró, száraz időszakban a pollenek megtermékenyítő 
képessége nagyban függ a növényállomány habitusától,  
a mikroklímától és a bibe fogékonyságtól.
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A HOSSZABB ÉRÉSI FOLYAMAT TÖBB TERMÉST 
EREDMÉNYEZ

• A szemek betakarításkori víztartalma megfelelő

• A csemegekukorica szemei a betakarításkor  
zsengébbek, az optimális betakarítási idő eltolódhat

A szemkitelítődés a kukorica szár-, és levélzet fejlettségé-
nek a következménye. Minél zöldebb egy állomány, annál 
nagyobb szemtermés és jobb minőség várható.

A többlettermés mértékét egyértelműen befolyásolja az 
érési folyamat során megfelelő mennyiségben és arányban 
rendelkezésre álló felvehető tápanyag.

A MEGTERMÉKENYÜLÉS MINŐSÉGE A MAGAS 
TERMÉSSZINT ELÉRÉSÉNEK A KULCSA

• A csőkezdeményeken található virágok beporzása és a 
megtermékenyülés mértéke egyöntetű, jól fejlett, stresz-
szektől mentes állományban nagyobb

• A csövek csúcsi része is beépül

• Az ellenálló-képesség is erőteljesebb lehet a fellépő 
károsító gombákkal szemben

• Az erőteljes szár és lombozat jó alapul szolgál a szem-
kezdemények várható kifejlődéséhez

• A vetőmagtermesztésben a megtermékenyült szemkez-
demények száma több

Kezeletlen

4 5
VIRÁGZÁS, TERMÉSKÖTŐDÉS
• Virágzás intenzitása
• Megtermékenyülés mértéke

ÉRÉS
• Tápanyag beépülése 
• Szárazság-ellenállás 
• Egyenletes beérés
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OPTIMÁLIS HASZNÁLAT ESETÉN
• Az Activstart Zink Turbo-val „aktivált” kukoricahibrid a nagyobb teljesítmény elérésé-

hez igényli a növekedéséhez és termésképzéséhez szükséges optimális mennyiségű és 
megfelelő arányú tápanyagot és vizet.

• Amennyiben a kukorica fejlődéséhez szükséges optimális feltételek rendelkezésre  
állnak a 2X-i kezelések jelentős, 10% vagy a feletti termésnövekedést is produkálnak.

• Kevés, vagy tápanyagutánpótlásban egyáltalán nem részesült táblákon, extenzív techno-
lógia esetén még akkor se használjuk az Activstart Zink Turbo-t, ha korábban aránylag 
magas, 10 tonna körüli terméseket értünk el hektáronként.

• Csemegekukorica esetén számítani kell a normál fejlődéshez képest 7-10 nappal  
későbbi beérésre, ami magasabb termésátlaggal, jól berakódott csövekkel, szépen  
kifejlett, zsenge szemekkel hálálja meg a „bioaktiválást”.

• A vetőmagelőállítás során az anyasorok virágainak a megtermékenyülése “aktivált”  
állapotban biztonságosabb .

Chemical Seed saját elemzés, Magyarország, 2017-2020 n=13 Modellszámítás Chemical Seed saját adatbázisának eredményeire alapozva 
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VÁRHATÓ EREDMÉNYEK
Vizsgálatainkba bevont partnergazdaságainkban (n=21) az elmúlt 4 (2017-2020) évben  
a figyelemmel követett táblákon elért termésátlag 11,4 t/ha volt. Ez 42,5%-kal több, mint  
a hazai átlag. Az Activstart Zink Turbo kezelések ezen termésszint mellett voltak képesek a 
termésnövekedésre.

A technológia „aktiváló” hatása leginkább a jó és magas tápanyagszinteken, megfelelő 
arányban táplált kukoricatáblákon (n=13) volt jelentős. A 2X-i kezelést végző gazdaságokban 
(n=6) átlagosan 10,6% termésnövekedést értünk el, függetlenül attól, hogy a kezeletlen vagy 
az üzemi kezelésben használatos hasonló termékkel hasonlítottuk-e össze.

Az 1X-i kezeléseket végző gazdaságok (n=7) esetében mindössze 4,4% termésnövekedést 
tapasztaltunk.

Az alacsony tápanyagszintű vagy tápanyag-utánpótlásban egyáltalán nem részesült terüle-
teken a 2X-i kezelések (n=3) -24,5%-os terméscsökkenést eredményeztek.

Az Activstart Zink Turbo igen erős „aktiváló” hatását jól mutatja, hogy ha nem elég a tápanyag 
az 1X kezelések alacsonyabb, a 2X-i kezelések nagyobb mértékben is képesek túlfűteni a  
növényt, ami gyors termésbeéréshez ugyanakkor alacsonyabb átlagtermésekhez vezet.
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Maximális nyereséget a 2X-i kezelések adták. A 3,4%-os megtérülési pont feletti  
többlettermés 26.880 HUF/ha többletnyereséget eredményezett a kontroll parcellához  
viszonyítva.

Az 1X kezelés ugyan nyereséges volt, (1,7%) ugyanakkor a többletnyereség mindösze 
6.868 HUF/ha volt.

*Következtetéseinket a Chemical Seed Kft innovációra nyitott üzemeinek táblafelezéses mérési eredményei* alapján hoztuk. 
Vizsgált időszak: 2017-2020 
Összes mérési pontszám: 21
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 mintaszám 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 2018-2019 átlag terményárakból és az Activstart Zink Turbo 2020 évi átlag értékesítési 
árából indultunk ki.

ÁRBEVÉTEL NÖVEKEDÉS (HUF/HA)
Modellszámítás Chemical Seed saját adatbázisának eredményeire alapozva 

NETTÓ NYERESÉG NÖVEKEDÉS (HUF/HA) **



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.


