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A  környezettudatos és klímabarát  
 növénytermesztési eljárásokról

Elemezve az elmúlt évtizedek mezőgazdasági 
termelésének tanulságait megállapítható, hogy a 
szántóföldi és zöldség növények termesztésében 
olyan technológiai váltás szükséges, amely klíma 
és környezetbarát, profitorientált és a jelenleginél 
lényegesen nagyobb mértékben veszi figyelembe 
a humán-egészségüggyel kapcsolatos problé-
mákat. 

 A technológiaváltást az teszi sürgetővé, hogy a 
talajok termőképessége az elmúlt évtizedekben 
nagymértékben lecsökkent, illetve a FAO előrejel-
zései szerint 2030-35-ig a mezőgazdasági terme-
lés volumenét meg kellene duplázni, a gabona
félék hozamát pedig triplázni, hogy a Föld 
várhatóan 8-10 milliárdra növekvő lakosságának 
élelmiszer ellátása biztosítva legyen.

A mennyiségi igények kielégítésén túl szükséges 
az élelmiszer növények minőségének, beltartal-

mának a javítása is. A jelzett időszakban a világ 
megismerkedett egy új fogalommal a minőségi 
éhezés fogalmával. 

A növekvő mennyiségi és minőségi igények kielé-
gítését olyan körülmények között kell megvalósí-
tani, amikor a termelőknek szembe kell nézni a 
talajok termőképességének csökkenésével. Ezért 
a Plantaco Kft. elsődleges célkitűzése a talaj 
termőképességének javítása, ami a reminerali-
záció és a bioaktiválás útján biztosítható. A talaj 
remineralizációja alatt azt kell érteni, hogy a talaj-
ból a termelés által kivont tápelemeket olyan 
ásványi anyagokat tartalmazó készítményekkel 
pótoljuk, amiket a hagyományos trágyák nem 
tartalmaznak. Az energia átvivő és átalakító folya-
matok fokozásával kiszolgálja az osztódó szöve-
tek anyagcseréjét. Ezáltal erősödik a gyökérakti-
vitás és a növények több gyökérexudátumot (pl. 
cukrokat, aminosavakat) bocsátanak a 



Mit nyújtanak a PLANTACO csomagok?
• Egyszerű felhasználási gyakorlatot.

• Helyes és teljes kijuttatási technológiát.

• Kevesebb időráfordítást (beszerzésben, kijuttatásban).

A csomagok használata biztosítja a,

• fejlődési fázisokhoz szükséges extra tápanyagigényt,

•  új összetételű trágyaféleségekkel elősegítjük a talajban élő hasznos mikrobák fejlő-
dését,

•  a hasznos mikrobák működésének eredményeként a talajba bejuttatott szerves, 
szervetlen és kémiai (N, P,K) trágyákat a termesztett növények számára felvehető 
formába alakítják át,

•  az hasznos mikrobák tevékenységének köszönhetően talajaink visszanyerik eredeti 
termő potenciáljukat.

Bizonyítottá vált, hogy környezettudatos növénytáplálási technológiánk alkalmazása, 
a termésbiztosság, terményminőség növekedése mellet a műtrágyázás hektár 
költsége 20-30%-kal csökkenthető, mindeközben megoldásunk teljes mértékben 
megfelel a fenntartható termelés feltételének.

rizoszférába (gyökérzónába). A talajba jutó cuk-
rok és egyéb anyagok stimulálják a talaj hasznos 
mikrobapopulációját. Ennek során javul a talaj 
tápanyagfeltáró képessége, valamint a mikrobák 
által termelt előnyös anyagok hatására tovább 
erősödik a növény betegségekkel szembeni ellen-
álló képessége is. A fenti folyamatok egymást erő-
sítve látványos változásokat eredményezhetnek a 
legyengült, tápelem hiányoktól szenvedő állomá-
nyokban.

A bioaktivitás arra utal, hogy a talajban élő hasz-
nos mikroorganizmusok szaporodását és aktivitá-
sát az új összetételű trágyaféleségekkel elősegítjük.

Mindezek azonban nem jelentik azt, hogy eltekin-
tünk a műtrágyák okszerű és észszerű használa-
tától.



Kalászosok
március eleje, 
 bokrosodás

március vége, 
 szárba szökkenés

április eleje, 
 növekedés

április vége-május 
eleje, kalászvédelem

Radistart Liquid Kén-S Cink Bór Speedy Plantamix

dózis 5 l/ha 1 l/ha 10 l/ha 1 l/ha

20 ha csomagban 100 l 20 l 200 l 20 l

Kukorica
március vége, vetés-

sel egy menetben április közepe, 4 leveles kortól május eleje,  
6-8 leveles kortól

Radistart P-max Plantamix Speedy Kén–S Cink Bór

dózis 15 kg/ha 1 l/ha 10 l/ha 1 l/ha

20 ha csomagban 300 kg 20 l 200 l 20 l

HO Napraforgó

április 10-től, vetés-
sel egy menetben április vége, szárba szökkenés május közepe, zöldbimbós

Radistart P-max Radistart 
 Liquid Speedy Plantamix Kén–S Cink 

Bór

dózis 15 kg/ha 5 l/ha 10 l/ha 1 l/ha 1 l/ha

20 ha csomagban 300 kg 100 l 200 l 20 l 20 l

Repce

március eleje, tőle-
vélrózsás állapot március vége, szárba  szökkenés április eleje, zöldbimbós

Radistart Liquid Plantamix Speedy Plantamix Kén–S Cink 
Bór

dózis 15 l/ha 1 l/ha 10 l/ha 1 l/ha 1 l/ha

20 ha csomagban 300 l 20 l 200 l 20 l 20 l

2016-os évi csomagajánlataink
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További információ:
Szabó Péter értékesítési vezető

Plantaco Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
cím:  7696 Hidas 1211 hrsz.
mobil:  +36 30 328 98 05
e-mail:  szabo.peter@plantaco.hu
honlap: www.plantaco.hu

Radistart® P-max
NP tartalmú összetett mikrogranulált starter műtrágya, 
cinkkel és egyéb mezoelemekkel dúsítva
EK műtrágya
Makroelemek:
Nitrogén (N) 9 m/v%
Foszfor (P)
   Foszfor-pentoxid (P2O5) 40,0 m/v%
Mezoelemek:
Kalcium (Ca)
   Kalcium-oxid (CaO)   4,0 m/v%
Magnézium (Mg)
   Magnézium-oxid (MgO) 3,0 m/v% 
Mikroelemek:
Cink (Zn) 2,0 m/v%

Kén-S® Cink-Bór
Nitrogén-műtrágya oldat bórral,  kénnel és molibdénnel 
dúsítva
EK műtrágya
Makroelemek:
Nitrogén (N)  19,0 m/v%
Mezoelemek: 
Kén (S) 5 ,0 m/v%
Kén-trioxid (SO3)  12,5 m/v%
Mikroelemek:
Bór (B)  3,2  m/v%
Bór-etanolamin komplex 32  m/v%
Cink (Zn) 3 m/v%
Molibdén (Mo) 0,00125
Réz 0,0025
Mangán 0,0125
Vas 0,025

Radistart® Liquid
Folyékony NPS műtrágya oldat 
EK műtrágya
Makroelemek:
Nitrogén (N)  8 m/v%
Foszfor (P)  6,5 m/v%
Foszfor-pentoxid (P2O5)  15 m/v%
Mezoelmek:
Kén (S)
   Kén-trioxid (SO3) 7,5 m/v%

Speedy®

Nitrogén-műtrágya oldat makro- és mikro elemekkel 
dúsítva
EK műtrágya
Makroelemek:
Nitrogén (N) 24,0 m/v%
ebből:  
   Karbamid-nitrogén (NH2) 12,0 m/v%
   Nitrát-nitrogén (NO3) 6,0 m/v%
   Ammónium-nitrogén (NH4) 6,0 m/v%
Mezoelemek: 
Kén (S) 1,0 m/v%
Kén-trioxid (SO3) 2,5  m/v%
Mikroelemek:
Cink (Zn)  0,5 m/v%
Réz (Cu)  0,25 m/v%

Plantamix® 
Mikroelem keverék lombtrágya
EK műtrágya
Makroelemek:
Kálium-oxid (K2O)  1,92 m/v%
Mikroelemek:
Bór (B)  0,24 m/v%
Mangán (Mn) 0,96 m/v%
Molibdén (Mo)  0,06 m/v%
Vas (Fe) 2,16 m/v%
Cink (Zn) 0,18  m/v%
Réz (Cu) 0,12 m/v%


