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Azért kell, mert az Activstart Szántó Hüvelyes technológia 
alkalmazásával a pillangós növények képessé válnak az in-
tenzív növekedésre erőteljes gyökérzetet, jól elágazó szárat 
és lombozatot fejlesztve, melyeken a virágok jól kötődnek és 
termékenyülnek. Az erős szár és lombozat a termés kifejlő-
désének is az alapja.

MIÉRT KELL?
Azért érdemes, mert az „aktivált” szója, borsó, bab és más 
pillangós növény erőteljes, egészséges habitusának köszön-
hetően nagyobb biztonsággal képes a termés kinevelésére. 

MIÉRT ÉRDEMES?
Azért szükséges, mert a hüvelyesek általában is nagyon ér-
zékenyen reagálnak az aszályra, a forróságra, az időjárás 
ingadozásaira, különös tekintettel a virágzás, terméskötő-
dés időszakában. Az „aktivált” állapot kiegyenlítettebb víz-, 
és tápanyagellátást biztosít, ami több termést eredményez.

MIÉRT SZÜKSÉGES?

A hüvelyesek nagy mértékben meghálálják a talajok jó kultúrállapotát, a harmonikus tápanyag-,  
és vízellátást, valamint az idejében elvégzett növényvédelmet.

A környezeti hatások (szárazság, csapadék, hőmérséklet), igen nagy hatással vannak a hüvelyesek  
termésképzésére és a magok kifejlődésére. A levegő páratartalma és a felvehető víz - különösen a szója 
esetében - kritikus termesztési feltétel.

Az Activstart Szántó Hüvelyes technológia a növény harmonikus fejlődését, a jó terméskötődést és  
a zavartalan megtermékenyülést serkentve teszi termelékenyebbé a szója, borsó, bab és más hüvelyes  
növény termesztését.

HÜVELYESEK -
SZÓJA, BORSÓ BAB
FIGYELMÉBE AJÁNLJUK
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JÓTANÁCSOK FELTÉTELEK
A magas terméshozamok és jó beltartalmi értékek (fehér-
je, olaj) elérése csak harmonikus, az adott hibrid, fajta tá-
panyagigényéhez és tervezett terméshozamához igazított 
tápanyagszint biztosítása mellett várható.

Az Activstart Szántó Hüvelyes technológia kezeléseit a tech-
nológiai javaslatban leírtak szerint érdemes elvégezni, biz-
tosítva ezzel az állomány folyamatos, „aktív” állapotának a 
fenntartását.

• A sikeres „aktivált” állapot eléréséhez és fenntartásához a 2X-i kezelés szükséges.

• Az Activstart Szántó Hüvelyes első kezelését a pillangósok korai poszt gyomirtásával egy menetben javasolt elvégezni.

• A második kezelésre a virágzás kezdetén időszerű rovarok, szükség esetén betegségek elleni vegyszeres védekezéssel egy 
menetben kerüljön sor.

• A mikro-, és mezo elemek pótlására az MC Mineral lombtrágya alkalmazása az Activstart Szántó Hüvelyes technológiában 
sok esetben indokolt és javasolt.

• +1 hatás: Az Activstart Szántó Hüvelyes kezelés erősítheti a használt gyomirtó szerek hatáskifejtését.

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

HOGYAN HASZNÁLJA?
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TAPASZTALATOK A SZÓJA NÖVEKEDÉSÉNEK 5 KRITIKUS STÁDIUMÁBAN 
Ahol az Activstart Szántó Hüvelyes technológia alkalmazása hozzájárul a maximális termés eléréséhez

A felvehető tápanyagok és a csapadék függvényében  
kialakul a végleges levélemelet szám és virágkötődés.

A gyökérgümők fejlettsége és életképessége segít a jobb 
nitrogén ellátásban.

A legnagyobb kihívás a páraszegény, csapadékmentes  
termesztési időszak átvészelése.

A levélzet állapota, épsége és nagysága meghatározza  
az érés folyamatát és mértékét.

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

Az egyöntetű,  kellő fejlettségű növényállomány kifejlődésé-
hez elengedhetetlen az erős szár és levélzet.

A növény vitalitása az ellenálóképeség és a termelékenység 
fontos tényezője.

Az elvetett szója a meleg talajban gyorsan kicsírázik, kisorol 
és növekedésnek indul.

A csírázáskor kialakult gyökérzet nagyban meghatározza  
a szár és lombozat későbbi fejlődését.

HA AZ IDŐJÁRÁS SZÁRAZABB, JÓL LÁTHATÓAK 
AZ “AKTIVÁLÁS” HATÁSAI

A NAGYOBB GYÖKÉRZET KEZDETI ELŐNYT 
BIZTOSÍT A FEJLŐDÉSBEN

• Magasabb, erőteljesebb növényállomány

• Zöldebb levelek

• Több életerős gyökérgümő a gyökereken

• Jó virágdifferenciálódás és -kötődés

• Erőteljesebb, nagyobb gyökérzet, mely képes jobban,  
mélyebbről is biztosítani a vizet, tápanyagot

• Intenzív szár és lombozat fejlődik ki

321
KEZDETI FEJLŐDÉS
• Erőteljesebb szár és levélzet
• Az oldalelágazások fejlettebbek

KELÉS
• Vetés
• Csírázás
• Kelés

INTENZÍV NÖVEKEDÉS
• Tovább erősödő vegetatatív felület

Kezeletlen 2X kezelt
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Az egyenletes virágzás a jó megtermékenyülés legfonto-
sabb feltétele.

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

Az életerősebb szár-, és lombozat képes a nagyobb  
szemtermés kifejlesztésére.

Az egységesebb érés megkönnyíti a betakarítást is.

A HOSSZABB ÉRÉSI FOLYAMATBAN A HÜVELYEK-
BEN LÉVŐ SZEMKEZDEMÉNYEK EGYÖNTETŰBBEN 
FEJLŐDNEK KI

• A zöldebb, hosszabban fotoszintetizáló növényállomány 
a zavartalan tápanyagbeépülést biztosítja

• A hüvelyekben a szemek egyöntetűbben fejlődnek és 
érnek be

AZ EGÉSZSÉGESEBB, ELLENÁLLÓBB NÖVÉNY- 
ÁLLOMÁNY VIRÁGJAINAK A MEGTERMÉKENYÜLÉSE 
IS HATÉKONYABB

• Homogén, hosszabb ideig tartó virágzás

• Jó termékenyülés

• A növények ellenálló képessége erőteljesebb az aszállyal 
és a termést veszélyeztető kórokozókkal szemben

4 5
VIRÁGZÁS
• Virágzás intenzitása
• Termékenyülés

ÉRÉS
• Tápanyag beépülése 
• Szemek kifejlődése

Kezeletlen 2X kezelt
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2X-I ACTIVSTART SZÁNTÓ HÜVELYES + MC MINERAL KEZELÉS 
TERMÉSNÖVELŐ HATÁSA

OPTIMÁLIS HASZNÁLAT ESETÉN
• A szója „aktív” állapotának eléréséhez és fenntartáshoz a technológia szerinti 2X-i  

kezelés ad jelentősebb termésnövekedést.

• A bioaktivátorok alkalmazásának a szója termesztésének kedvezőtlen éveiben van igen 
nagy jelentősége. Ekkor a növényállomány magasabb, zöldebb, elágazóbb, esetenként 
több virágemeletet is kialakíthat.

• Az érés elhúzódóbb, ami a szükséges beltartalmi mutatók (olajtartalom, fehérje) elérése 
mellett magasabb termésátlagban jelentkezik.

• A gyökereken több az élő, a nitrogén megkötését segítő gyökérgümő, mint a kezeletlen 
területen.

Hédervár, 2017 (n=1)

2X-I ACTIVSTART SZÁNTÓ HÜVELYES + MC MINERAL KEZELÉS 
HATÁSA A BELTARTALMI ÉRTÉKEK ALAKULÁSÁRA
Hédervár, 2017 (n=1)
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VÁRHATÓ EREDMÉNYEK TERMÉSTÖBBLET*
Szója vizsgálatunkat Héderváron, nagyparcellás körülmények között végeztük. A 2X-i Activ-
start Szántó Hüvelyes kezelést MC MINERAL készítménnyel kiegészítve használtuk.

2017-ben az időjárás nem kedvezett a szója növekedésének Héderváron. Az Activstart-os 
parcelláról  24%-al (0,6t/ha) több termést takarítottunk be a kezeletlen kontrol táblákhoz 
viszonyítva.

2018-ban az időjárási körülmények igen kedveztek a szója termesztésének, így a vizsgálat-
ban szereplő összes parcella a kontrollal megegyező termést adott.

BELTARTALMI MUTATÓK
Az Activstart Szántó Hüvelyes technológia beltartalmi értékekben a kezeletlen kontrol 
területen mért értékekkel megegyezett, és megfelelt az értékesítési normáknak.
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Az Activstart Szántó Hüvelyes  2X-i kezelésének eredménye 36.044 HUF/ha többlet  
árbevétel volt az adott év átvételi átlagárán számolva.

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.

** 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 Hüvelyesek 2020. évi átlag 
értékesítési árából indultunk ki.

2X-I ACTIVSTART SZÁNTÓ HÜVELYES + MC MINERAL KEZELÉS  
KÖVETKEZTÉBEN ELÉRT TÖBBLET ÁRBEVÉTEL
Hédervár, 2017 (N=1)

JÖVEDELMEZŐSÉG
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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.

CSOPORT
MÁRKÁJA

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.


