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Azért kell, mert az Activstart Szőlő technológia hozzásegí-
ti a szőlőt az egészséges és erőteljes vessző és lombozat 
kialakításához, a fürtök jó kötődéséhez és a bogyók 
zavartalan kineveléséhez.

MIÉRT KELL?
Azért érdemes, mert a szőlő „aktivált” állapotában a lehe-
tő legmagasabb termésszintek elérésére lesz képes. Fel-
készülten és sikeresen védi ki a termesztés során fellépő 
stresszhatásokat, és jó rügydifferenciálódással megalapozza 
a következő évi termés mennyiségét.

MIÉRT ÉRDEMES?
Azért szükséges, mert az időjárási viszonyok kiszámíthatat-
lansága miatt egyre nagyobb kihívás a szőlő jó egészségi  
állapotának, magas termelékenységének a fenntartása. 
Egy aktiváló technológia nagyban segítheti a kiegyensúlyo-
zott növekedést, tápanyaghasznosulást, a magas termés  
és a jó minőség kialakulását.

MIÉRT SZÜKSÉGES?

A szőlő, a magas és jó minőségű termés elérése érdekében igen gyorsan képes alkalmazkodni a termesztés adott évi 
körülményeihez. A termesztési technológiák alapossága nagyban meghatározza a termesztés sikerességét.

A tápanyag biztosítása, a növényvédelem és a zöldmunkák összehangolt elvégzése nagyban hozzájárul a kívánt minőségű 
és mennyiségű termés eléréséhez.

Mivel a szőlő termőhelyi adottságai igen változatosak, érdemes az adott dűlő sajátságainak, termésre gyakorolt
hatásainak figyelembevételével alakítani a termesztéstechnológiát.

Az álló kultúrákban a több évben gondolkodó termesztési stratégia kialakítása eredményesebb, hiszen mérésekre, meg-
figyelésekre alapozottan évről-évre fejleszthető, javítható.

Az Activstart Szőlő technológia következetes alkalmazásával az ültetvény növényállománya kiegyensúlyozottan fejlődik, 
a termesztési feltételek adta maximális terméshozamok és minőségi mutatók elérésére lesz képes.

FIGYELMÉBE AJÁNLJUK
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JÓTANÁCSOK FELTÉTELEK
Az Activstart Szőlő technológia hatékonyságának maxima-
lizálása megköveteli az ültetvény tervezett termésszinthez 
igazított optimális tápanyagellátását, melyet az intenzív  
növekedés miatt tavaszi és nyár végi lombanalízissel  
érdemes ellenőrizni, a fellépő tápanyaghiányokat szükség 
esetén pótolni.

• Az Activstart Szőlő kiválasztott technológiát következetesen, a lombvédelmi kezelésekkel egy menetben érdemes kijuttatni.

• Az MC Mineral, MC Kálcium és MC Kálium lombtrágyák a technológia szerves részét képezik. Biztosítják a termesztés során 
fellépő mikroelemhiányok gyors pótlását.

• Az Activstart Szőlő technológia kialakítása során érdemes figyelembe venni a termőhely sajátságait. A javasolt technológiáink 
átlagos termesztési körülményekre vonatkoznak. Akár a termesztési körülmények, akár a termesztés céljai megkövetelhetik 
az ezektől való eltérést, melyre szintúgy rendelkezünk technológiai javaslatokkal, tapasztalatokkal.

• A permetlé összeállítása előtt a keverési próba, a készítmények hatékonyságának a biztosítása érdekében, mindenkor javasolt.
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HOGYAN HASZNÁLJA

A kezeléseket tervezetten, a technológiában kialakított  
ütemezésben kell elvégezni, az „aktivált” állapot folyamatos 
fenntartása érdekében.

2 l/ha

Rügyfakadás 1 leveles 
állapot

15 cm-es 
hajtáshossz Fürtmegnyúlás Virágzás

kezdete Virágzás2 leveles 
állapot Bogyókötődés Fürtzáródás Érés

2 l /ha

1 l/ha 1 l /ha

1 l/ha 4 l /ha

1 l /ha 1 l /ha

2 l/ha

1 l/ha

1 l/ha

2 l/ha

1 l/ha

1 l/ha



TAPASZTALATOK A SZŐLŐ FEJLŐDÉSÉNEK 5 KRITIKUS STÁDIUMÁBAN 
Ahol az Activstart Szőlő technológia alkalmazása hozzájárul a maximális termés eléréséhez

KIALAKUL A TERMÉS KIFEJLŐDÉSÉHEZ  
SZÜKSÉGES LOMBOZAT

ERŐTELJESEBB, DÚSABB LOMBOZAT ALAKUL KITÖBB ÉVEN ÁT TÖRTÉNŐ HASZNÁLATTAL A TŐKÉK 
MEGERŐSÖDNEK, ÉLETERŐSEBBEKKÉ VÁLNAK

• Egyöntetű, érett vesszők

• Dús lombozat

Jól láthatóak a fürtkezdemények. 
A lombozat és a vesszők fiatalok, sérülékenyek. 
Elkezdődik a virágzás.

• Vastagabb, hoszabb vesszők

• Sötétzöldebb, durvább felületű levelek• Több éves használat után várható a vesszők egyöntetűbb 
tavaszi hajtása

Tovább fejlődnek a hajtások. 
A lombozat intenzív hajtása figyelhető meg. 
Megjelennek a fürtkezdemények.

Vesszők „könnyezése”.
Rügyek kipattanása. 
Elindul a hajtás növekedése.
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Verpelét, 2020. 04. 29.

Kecskemét, 2017
(Activstart szőlő)

Kecskemét, 2017
(Kezeletlen)

321 HAJTÁSNÖVEKEDÉS
• 4-6 leveles

FAKADÁS
• Rügyfakadás
• Kisleveles

FÜRTMEGNYÚLÁS
• Virágzás kezdete
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Intenzív virágzás és megtermékenyülés.
Fürtök bogyókkal való berakódása.
Intenzív hajtás-, és lombozat fejlődés.

AKÁR 13%-OS FÜRTPUSZTULÁS KOMPENZÁLÁSA 
IS LEHETSÉGES

• Egyenletesen fejlődő fürtök és bogyók

• Alacsonyabb botritisz fertőzöttség

• Korábbi károsodásból származó veszteségek gyors 
kompenzálása

• A nyár végi, őszi csapadékokra érzékeny, felrepedésre 
hajlamos fajták épek maradnak

A tápanyagok a bogyókba haladnak.
Kifejlődik a fürt.
Differenciálódik a következő évi termőrügy.

A LEGÉRZÉKENYEBB FÁZIS, AHOL ELDŐL  
MILYEN LESZ A MEGTERMÉKENYÜLÉS ÉS A  
BOGYÓK KÖTŐDÉSE

• Egyenletesebb kötődés

• A virágzáskori botritisz elleni erőteljesebb ellenálló- 
képesség

• Zömökebb fürtök

• Mechanikai, vagy biológiai sérülések esetén igen gyors 
regenerálódás

Szegilong, 2020. 07. 09. (Furmint) Szegilong, 2020. 07. 09. (Furmint)

Activstart Szőlővel 
kezelt fürt

Eger, 2020. 08. 14. 
(Activstart Szőlő)

Eltérő bogyóméret fürtön 
belül (Kezeletlen)

Eger, 2020. 08. 14. 
(Kezeletlen)
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VIRÁGZÁS, KISBOGYÓ, ZÖLDBORSÓ
• Virágzás intenzitása
• Bogyókötődés

Fürtzáródás, zsendülés, érés
• Bogyók végleges mérete 
• Tápanyag beépülése 
• Beltartalom kialakulása
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TERMÉSTÖBBLETOPTIMÁLIS HASZNÁLAT ESETÉN
• A szőlő „aktivált” állapotának eléréséhez és fenntartásához a közepes intenzitású tech-

nológiák használata adott kellően jó hatékonyságot és megtérülést. A közepes techno-
lógiákban minimum 4X-i Activstart Szőlő-Gyümölcs alkalmazása feltétlenül szükséges,  
a mikroelemigény kiegészítésével egyetemben.

• Az MC Mineral, MC Kálcium és MC Kálium mikroelem-műtrágyák használata mindenkor 
hozzásegíti a szőlőtőkéket a maximális terméshozamok eléréséhez. A bennük lévő elemek, 
formulációjuknak köszönhetően igen hamar, csaknem 100%-ban felszívódnak.

• A magasabb termések eléréséhez a szükséges mikroelemek biztosítása elengedhetetlen.

• Az MC Kálcium használatával 50% körüli szürkerothadás elleni védelemre is 
számíthatunk.

VÁRHATÓ EREDMÉNYEK

Az elmúlt 4 évben (2017-2020) vizsgálatainkat Egerben, a Békési dűlőben, Blauburger fajtán, 
kisparcellás körülmények között végeztük el.

Átlagosan és évjáratonként is az Actisvtart Szőlő közepes technológia adta a legkövetkezete-
sebb termésnövekedést. 4 év átlagában 31%-os többlettermést értünk el 15-20 t/ha termés-
szint mellett, a bioaktivátorral nem kezelt területhez képest.

A 2019. évi igen erős peronoszpórafertőzés 13%-os fürtveszteséget okozott az Activstart 
technológiával kezelt területeken. A közepes technológia, a fenntartott „aktív” állapotnak és 
gyors regenerálóképességének köszönhetően kompenzálni tudta a fürtveszteségeket, 12%-
kal meghaladva a bioaktivátorral nem kezelt terület terméshozamát.

A többéves használat eredményeként, 2019-ben a tavaszi induló hajtásnövekedés erő- 
teljesebb volt az Activstart Szőlő közepes technológiával kezelt területeken. Ezt a hatást 
2020-ban nem tapasztaltuk.

A betegségek, jégverések okozta veszteségeket a közepes technológiák sokkal erőteljeseb-
ben tudták kompenzálni, mint a minimum technológiák.

Az MC Mineral, MC Kálcium és MC Kálium termékek az intenzív szőlőtermesztésben  
elengedhetetlen forrásokként biztosították a szükséges mikroelem-ellátást.

2020-ban végzett szürkerothadás elleni kisparcellás vizsgálatainak* eredményeként az MC 
Kálcium készítmény 54% -ban szorította vissza a botritiszfertőzöttség kialakulását, ami  
jelentős hatékonyságnak számít.

ACTIVSTART SZŐLŐ TECHNOLÓGIÁK TERMÉSNÖVELŐ HATÁSA 4 ÉV ÁTLAGÁBAN
Eger, 2017-2020
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Az Activstart Szőlő technológiák a 4 év alatt elért terméseredmények alapján a minimum és 
a közepes technológiák esetén is többlet árbevételt értek el.  Meg kell állapítani azonban, 
hogy a  közepes technológia, míg költségében 65%-al több invesztíciót igényelt,  2,6X  több 
árbevételt hozott, mint a minimum technológia. Mindez elég jelentős többlet ahhoz, hogy 
elgondolkodjunk a bioaktiválás fontosságán és jelentőségén.

*Szürkerothatás elleni vizsgálat, Eger, 2020- Eger, Ráchegydűlő, fajta: Kadarka 
**Az árbevételek és technológia költségek számításánál a 2020. évi listaárakat és átlag átvételi árakat vettük figyelembe.

ACTIVSTART SZŐLŐ TECHNOLÓGIÁK ÁRBEVÉTELÉNEK NÖVEKEDÉSE 4 ÉV 
ÁTLAGÁBAN
Eger, 2017-2020

(szőlő átvételi ára 70 HUF/kg-on számolva)

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.

CHEMICAL-SEED KFT.


