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BOGYÓS GYÜMÖLCSŰEK TERMESZTÉSE 
AMINORET® SZERMARADÉKMENTES TECHNOLÓGIÁVAL

Bogyós gyümölcsű növények (bodza, szamóca, ribizli, 
áfonya) ültetvények telepítéséhez és fenntartó tápanyag 
visszapótlásához érdemes megfontolni az alábbi, tápelemek 
szerint részletezett táplálási javaslatot.

NITROGÉN: műtrágyák használata esetén kifejezetten 
nitrogén pótlása általában egyenetlen, mert könnyen 
kimosódik, különösen a homoktalajokból.
FOSZFOR: kritikus szerepe lehet az ültetvényekben, 
különösen a magas pH-jú, szerves anyagokban szegény, 
meszes talajokon.
KÁLIUM: jó minőségi bogyósok termeléséhez 
nélkülözhetetlen tápelem. Még káliumban gazdag talajokon 
is fontos a visszapótlása, mert –különösen meszes talajokon) 
más elemek (pl. Ca, Mg) akadályozhatják a kálium felvételt.
MIKROELEMEK (vas, bór, cink, magnézium stb.): jelentős 
hatása van a termés mennyiségre, cukorfokra, fenol 
minőségre, színanyagokra és pl. a termés savtartalmára. 
Mikroelemek hiánya alapvetően befolyásolhatja a 
termesztés eredményességét.
SZERVES ANYAGOK: számos tápanyag-hiány tünet 
kialakulásának egyik oka a szerves anyagok hiánya lehet.

SZERVES ANYAGOK A TALAJBAN
Termő ültetvényben novembertől márciusig érdemes 
kijuttatni 1,5-2,0 tonna/ha Tribú NPK 3-3-3 granulált 
szarvasmarhatrágyát, valamint 0,6-1,2 tonna/ha Italpollina 
12-5-15 SK szerves-ásványi eredetű növényi tápanyagot, 
mely biztosítja a növény teljes vegetációs ideje alatt a 
szükséges tápanyagokat, köszönhetően a magas szerves 
nitrogén-, foszfor- és káliumtartalmának.

A pelletben található nagy mennyiségű biológiailag 
aktív összetevő életre kelti a kifáradt, humuszban szegény 
talajokat. Nemcsak egyszerűen tápanyagot szolgáltat, 
hanem a formulában található elemeket a növény igénye 
szerint a baktériumflóra segítségével bontja és adagolja.

EXTRÉM BOGYÓMINŐSÉG
A bogyó minőségének javítása céljából a virágzás előtt 
és után, valamint intenzív bogyónövekedéskor Auxym 
alkalmazása ajánlott 700 ml/ha dózisban.

Az AUXYM növényi eredetű biostimuláns lombtrágya. 
Az AUXYM-ot olyan természetes növényi kivonatokból 
állították össze, amely a növények élettani fejlődését 
hatékony módon képes segíteni. 

Gyorsan felszívódó, anyagcserét optimalizáló készítmény, 
mely a vegetatív (szár, lomb) és generatív (virág, termés) 
részek sejtosztódását segíti. Ezáltal növeli a gyümölcsök 
cukortartalmát és érzékszervi minőségét.

ERŐS NÖVÉNY, MEGNÖVEKEDETT TERMÉSMENNYISÉG
A vegetatív növekedés idején különböző növényi aminosav 
alapú lombtrágyák erősítik a növények immunreakcióit 
és javítják a termés minőségi paramétereit (szín, íz, 
konzisztencia), valamint növelik a termés mennyiségét.

A TRAINER aminosav- és glükózsavbázisú szerves 
lombtrágya. A szerves nitrogén és aminosav 
kombinációjának köszönhetően a kezelés hatására a 
növény látványos és lendületes fejlődésnek indul. Az 
aminosav azonnal felszívódik a lombon keresztül, és a 
növényi szervekben néhány órán belül kifejti hatását. Ezen 
alapul a TRAINER adjuvánsként történő alkalmazása, hiszen 
bármilyen hozzáadott szert (pl. gombaölőszer) könnyen 
bejuttat a növényi szövetekbe. Javasolt dózisa 2-3 liter/ha.

A SCUDO különleges, aminosav- és glükózsavbázisú 
lombtrágya aktívréz- és aminosav tartalommal.

A szerves nitrogén és aminosavval együtt kijuttatott 
rézkombináció hatására a növény természetes ellenálló 
képessége jelentősen növekszik.

Az aminosav azonnal felszívódik a lombon keresztül, és vele 
együtt a réz a szállítószövetekbe jut. A réz nem a lombfelszínen, 
hanem a szövetekben fejti ki hatását, ennek köszönhetően 
gomba- és baktériumos betegségek nem képesek a növényen 
megtelepedni. Javasolt dózisa 0,7-1,5 liter/ha.

A MYR MICRO komplex mikroelem-tartalmú lombtrágya 
bór-, vas-, mangán- és cinktartalommal.

A mikroelemek utánpótlásával megelőzhetők a 
hiánytünetek, az aminosavaknak köszönhetően a 
mikroelemek könnyen a növény szöveteibe jutnak és 
mobilizálódnak. Használata eredményeként a növény 
természetes ellenállósága, immunháztartása erősödik. 
Abiotikus stresszhelyzetre (alacsony és magas hőmérsékletek, 
jégverés, fagy stb.) a növény regenerálódása gyorsabb és 
eredményesebb. Javasolt dózisa 1,5-2,5 liter/ha.
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TRIBÚ 3-3-3

Italpollina 12-5-15
organo-minerál trágyagranulátum

szerves marha trágyagranulátum

ZFW HORTISERVICE KFT. H-6000 Kecskemét, Halasi út 25. E-mail: info@hortiservice.hu  Web: www.hortiservice.hu

TRAINER | SCUDO | AUXYM




