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Azért, mert az Activstart Szántó +B készítmény tervsze-
rű, következetes használatával a napraforgó vitalitásának,  
növekedési erejének és virágzásának aktiválásával képes 
egyöntetű, jól fejlett növényállományt kialakítani.

MIÉRT KELL?
Azért, mert a belső életerő fokozásával a fajta, hibrid ellen-
állóképessége, termésképzése, így teljesítménye javul, nő  
a termés- és olajhozam.

MIÉRT ÉRDEMES?
Azért, mert képes felkészíteni a napraforgót a termesztése 
időszakában kiszámíthatatlanul fellépő szárazság, hőség-
napok, és egyéb, a termésképzést nagyban korlátozó ténye-
zők kivédésére. Segítségével magasabb és kiegyensúlyozot-
tabb terméshozamok érhetők el.

MIÉRT SZÜKSÉGES?

A napraforgó – bár az élelmes növények kategóriájába tartozik – nagyon meghálálja a jó talajadottságú, 
hibridre szabott, fegyelmezett termesztéstechnológiát.

A növény termesztése során fellépő szárazságot, magas hőmérsékletet, az agrokemikáliák használatából 
adódó kémiai hatásokat, és egyéb stresszfaktorokat bizonyos határok között képes tolerálni, azonban a 
magas termések és olajhozamok eléréséhez a kiegyensúlyozott, dinamikus növekedés és termésképzés 
elengedhetetlen.

NAPRAFORGÓ
FIGYELMÉBE AJÁNLJUK

Az Activstart Szántó +B technológia a rendelkezésre álló források – tápanyag, víz, élettér, napfény – hatékony kiaknázásához és felhasználásához segíti hozzá a napraforgót. A növény életerős  
fejlődésével, szárának és leveleinek erőteljes növekedésével, az eseti sérülések gyors regenerálódásával, az egyöntetű virágzással és a hosszabb fotoszintézist biztosító zöld levélzet megtartásá-
val magasabb szem és olajhozamok érhetők el.

A Activstart Szántó +B technológia használatával kezelésenként 60 g/ha bórt (B) juttatunk ki, amely aminosav-kelát formájának köszönhetően azonnal, közel 100%-ban hasznosul és folyamatosan 
látja el a növényt a termésképzés, megtermékenyülés számára elengedhetetlen mikroelemmel.



JÓTANÁCSOK FELTÉTELEK
Az Activstart Szántó +B technológia igényli a harmonikus 
jó tápanyagszolgáltatást. A termőterületen elérhető leg-
magasabb termés és olajtartalom eléréséhez a választott 
hibrid tápanyagigényének optimális biztosítása, valamint a 
károsítók elleni időben történő védekezés elengedhetetlen.

Az Activstart Szántó +B technológiában a 2X-i kezelés a 
meghatározott fenológiai állapotban szükséges, és in-
dokolt. Az így kialakított és fenntartott „aktivált” állapot-
ban időben elkezdődhet a napraforgó optimális termés 
differenciálódása, megtermékenyülése és termésképzése. 

• Az Activstart Szántó +B első kezelését a korai poszt-, poszt gyomirtással egy menetben érdemes elvégezni.

• A második kezelésekre a napraforgó csillagbimbós állapotában, a gombák elleni védekezéssel egy menetben kerülhet sor.

• Nagyon fontos a növény folyamatos, „aktivált” állapotának a fenntartása. Ezért törekedjünk az optimális, vagy ahhoz közeli 
napraforgó fejlődési állapotokban való kijuttatáshoz, hogy a termésdifferenciálódás és -képzés minél optimálisabb lehessen.

• +1 hatás: Az Activstart Szántó +B kezelés erősítheti a használt gyomirtó szerek hatékonyságát.

• Az egyenletes kijuttatás, és a permetlét alkotó készítmények hatékonyságának megtartása érdekében a keverési próba 
elvégzése mindenkor javasolt.

Napraforgó  |  02

HOGYAN HASZNÁLJA?

2,5 l/ha2,5 l/ha

4-6
leveles

csillag-
bimbó



TAPASZTALATOK A NAPRAFORGÓ NÖVEKEDÉSÉNEK 5 KRITIKUS STÁDIUMÁBAN 
Ahol az Activstart Szántó +B alkalmazása hozzájárul a maximális termés eléréséhez

KEVESEBB CSAPADÉK ESETÉN IS HATÉKONYABB 
A TÁPANYAG FELVÉTELE ÉS HASZNOSULÁSA

A CITROMÉRÉS ÁLLAPOTÁIG KIALAKUL MENNYI 
SZEM VÁRHATÓ A TÁNYÉROKBAN

• Erőteljesebb gyökér, szár és levélzet fejlődik ki

• Az egyöntetűbb állomány a hőstresszel és szárazsággal 
szemben ellenállóbb

• A folyamatos, közel 100%-ban hasznosuló bór a jó virág-
differenciálódást segíti elő

• A fenntartott „aktív” állapot képessé teszi a növényt  
a kedvezőtlen körülmények gyors áthidalására, a zavar-
talan fejlődés biztosítására

• A szár vastagabb, a növények zömökebbek, a levelek  
zöldebbek

A termesztési körülmények és a rendelkezésre álló felvehe-
tő tápanyagok függvényében kialakul az adott évben elérhe-
tő potenciális termésmennyiség.

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

A kialakult terméskezdemény továbbfejlődését a felvett  
tápanyagmennyiség nagyban befolyásolhatja.

Az életerős vegetatív állomány a feltétele a későbbi magas 
terméshozam kifejlesztésének.

A jó tápanyaghasznosuláshoz vitális, nagy gyökérzettel ren-
delkező növényekre van szükség, ami kellően erős szárral és 
lombozattal rendelkezik, így biztosabb a magasabb termés-
hozamok elérése.
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321
KEZDETI FEJLŐDÉS
• Tápanyag hasznosulása
• Virág differenciálódás

KELÉS
• Gyökérnövekedés

FEJLŐDÉS
• Erős növekedési erély
• További tápanyaghasznosulás
• Szárazság- és hőstressz- elenállóság

KezeletlenActivstart
 SZÁNTÓ +BKezeletlen Activstart

SZÁNTÓ +B



Az egyenletes virágzás a jó megtermékenyülés legfonto-
sabb feltétele. A hosszabb, egyöntetűbb virágzás a gyorsan 
hasznosuló bór (B) segítségével biztosabb.

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

A kiegyensúlyozott növekedés, egyöntetűbb napraforgó  
állományt, és egyöntetűbb szembeérést eredményez.

MINÉL HOSSZABB AZ ÉRÉSI FOLYAMAT, ANNÁL 
TÖBB A TERMÉS

A MEGTERMÉKENYÜLÉS MINŐSÉGE A MAGAS 
TERMÉSSZINT ELÉRÉSÉNEK A KULCSA

• A napraforgó leveleinek „aktivált” állapotban való zölden 
tartása elnyújtja a tápanyag szemekbe való beépülését

• A szemek kifejlettebbek, időjárástól függően ugyan, de 
zavartalanabb és hatékonyabb a termésképzés

• A tányérok magtelitettsége egyenletes, jól kifejlett  
magokat tartalmaz

• A jó kondícióban lévő, egyöntetűen virágzó állomány 
könnyebben és nagyobb hatásfokkal termékenyül

• Az Activstart Szántó +B-ban lévő, közel 100%-ban fel-
vételre kerülő bór azonnal hat és a megtermékenyülést 
segíti
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54

Debrecen, 2020. 09. 10.Debrecen, 2020. 09. 10.

VIRÁGZÁS
• Virágzás intenzitása
• Megtermékenyülés

ÉRÉS
• Tápanyag beépülése 
• Szárazság-ellenállás 
• Egyenletes beérés

Kezeletlen Kezeletlen KezeletlenActivstart
SZÁNTÓ +B

Activstart
SZÁNTÓ +B Kezelt



Hagyományos -
AS vs. Kezeletlen

(n=1+1)

SU -
AS vs. Üzemi

(n=0+2)

0%

5%

10%

15%

2X1X

3,2%

12,3%

7,3%
8,1%

9,0%
8,6%

4%

2%

Te
rm

és
tö

bb
le

t (
%

)

Hagyományos -
AS vs. Kezeletlen

(n=1+1)

SU -
AS vs. Üzemi

(n=0+2)

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

2X1X

0,1

0,20 ,2

0,4

0,3 0,3

Tö
bb

le
tt

er
m

és
 (t

/h
a)

05  |  Napraforgó

VÁRHATÓ EREDMÉNYEK

OPTIMÁLIS HASZNÁLAT ESETÉN
Partner tesztüzemeinkben (n=16) elért átlagtermés 3,6 t/ha volt a vizsgált 4 évben (2017-
2020), 44,1%-os átlagos olajtartalom mellett. A számok is mutatják, hogy a kiválasztott üze-
mek termesztésben elért teljesítménye a hazai átlag feletti.

Jelentősebb termésnövekedést abban a 11 üzemekben értünk el, ahol a termesztés szín-
vonala és a termesztési fegyelem feltételezhetően az átlagnál magasabb volt: többségük-
ben gyomirtószer-ellenálló hibrideket termesztettek, a tápanyag-utánpótlást a tábla és a  
tervezett terméshozam mértékéhez igazították, akárcsak a növényápolási munkákat.

Az Activstart Szántó +B technológia hagyományos hibridken való alkalmazása úgy tűnik, 
elég alacsony, a megtérülési szint alatti termésnövekedést mutat. Érdemesnek tartjuk  
ennek a jövőbeni további vizsgálatát a technológiai ajánlásunk továbbfejlesztése érdekében.

TERMÉSNÖVEKEDÉS*
Jelentősebb, 7-12%-os többlettermést a konvertált (Clearfield és szulfonil-urea) hibrideken 
(n=11) való alkalmazás adott.

A 2X-i kezelés a Clearfield hibridek esetében (n=6) 9%-os, míg a szulfonil-urea ellenálló 
hibridek esetében (n=2) 8,6%   termésnövekedést eredményezett az üzemi kontroll kezelé-
sekkel szemben.

Hagyományos hibridek esetében még 2X-i kezelés esetén is mindössze 3,2%-os termésnö-
vekedést tapasztaltunk, ami a megtérülési szint alatt volt.

Az 1X-i kezelésekből nyert adatok a Clearfield technológia esetében is biztatóak, azonban 
pontosabb tapasztalati következtetések levonásához további vizsgálatok szükségesek.

Activstart Szántó +B 1X-i és 2X-i használata esetén különböző tipusú hibridek esetén Activstart Szántó +B 1X-i és 2X-i használata esetén különböző tipusú hibridek esetén
RELATÍV TERMÉSNÖVEKEDÉS (%) ABSZOLUT TERMÉNÖVEKEDÉS (T/HA)
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A modellszámításunkban használt adatok alapján az 1X kezelés szerköltsége 2% (6.355HUF/
ha), míg a 2X kezelésé 4% (12.711 HUF/ha) többlettermésnél van a kezeletlen kontroll táb-
lákhoz viszonyítva. 

Így az intenzív technológiák – Clearfield, szulfonil-urea, 2X kezelés, üzemi kontrollhoz  
viszonyítva - esetében a kezelés 23,4-28,9 ezer HUF többlet árbevételt hektáronként.

*Következtetéseinket a Chemical Seed Kft innovációra nyitott üzemeinek táblafelezéses mérési eredményei* alapján hoztuk. 
Vizsgált időszak: 2017-2020 
Összes mérési pontszám: 16 
A vizsgálatokat üzemi körülmények között, táblafelezéses módszerrel végeztük, az alapadatok, legfontosabb termésképző elemek és elért terméseredmények rögzítése után azokat elemek 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 Szántó +B 2020. évi átlag értékesítési 
árából indultunk ki.

TÖBBLET ÁRBEVÉTEL (HUF/HA)
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VÁRHATÓ ÁRBEVÉTEL TÖBBLET**

Activstart Szántó +B 1X-i és 2X-i használata esetén különböző tipusú hibridek esetén



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.


