
A NÖVÉNYKONDICIONÁLÓ KÉSZÍTMÉNY T BIZ TONSÁGOSAN ÉS FELELŐSSÉGGEL HASZNÁL JA.
KÉRJÜK, MINDIG KÖVESSE A KÉSZÍTMÉNY CÍMKÉJÉN LEÍRTAKAT ANNAK ALKALMAZÁSAKOR!



Termesztett növényeink élettartama során számos stressztényező fordulhat elő. A kártevők, kórokozók és 
gyomok - másnéven biotikus stresszfaktorok - ellen alkalmazhatjuk az ismert növényvédő szereket, bár a 
hatóanyagkivonások miatt már ez sem minden kultúrában egyszerű. A stressztényezők másik csoportját 
alkotják az abiotikus stresszfaktorok, amelyek világszerte sokkal nagyobb károkat okoznak és nehezebb ellenük 
védekezni is.

Az Abiotikus stresszfAktorok hAtásA 
termesztett növényeinkre

RhizoMagic™
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Ezek a napjainkban egyre erősödő időjárási anomáliák (aszály, rövid idő alatt lehulló túlzott csapadék, extrém 
magas hőmérséklet, UV sugárzás, szélviharok, késői fagyok), illetve a káros talajviszonyok (belvíz, túlzott 
sótartalom, nem megfelelő kémhatás), de ide sorolható a gyomirtó stressz is, amit okozhat az elővetemény 
aszály miatti szermaradéka, de a kijuttatáskori elsodródás is.

Az abiotikus stresszfaktorok miatt felszabadult káros szabad gyökök az oxidatív folyamatok során a sejtfalak, 
sejtmembránok és a DNS-szálak károsodását okozzák, csökkentik a fotoszintetikus rendszer hatékony 
működését, anyagcserezavart eredményeznek, így negatív hatással vannak a termés mennyiségi és minőségi 
paramétereire. 

A növények a káros szabad gyökök ellen az antioxidánsokkal tudnak védekezni. Ha ez a csata a szabad gyökök 
javára dől el, akkor stressz lesz látható, ha a növény győz, akkor tolerancia (nem látható, vagy minimális 
stressztünetek).
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1. ábra. Abiotikus stresszfaktorok
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Az FMC a növényvédőszer-fejlesztések mellett – korunk kihívásainak megfelelően – óriási erőforrásokat fordít a biológiai 
növényvédelmi, illetve a növények önvédelmét segítő korszerű növénykondicionálási, növénytáplálási kutatásokra. 

Ez utóbbi fejlesztési irány hazánkban bevezetésre kerülő új terméke a RhizoMagic™ folyékony növénykondicionáló 
és stresszoldó készítmény.

A RhizoMagic™ a növények védekező mechanizmusait képes erősíteni, melyek sejtszinten hatnak és az alapvető 
folyamatok szabályozásában játszanak szerepet. Ezeket a szemmel is látható pozitív hatásokat műszeres 
vizsgálatok is igazolták, ahol a kezelt növényekből vett mintákban a módosult/sérült gének száma töredéke volt a 
stressztüneteket mutató mintákban észlelthez képest (2. ábra).

rhizomAgic™, Az fmc új stresszoldó és 
növénykondicionáló készítménye
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2. ábra. A megelőző RhizoMagic™ kezelés kivédte az aszálystressz tüneteit 

A RhizoMagic™ kedvező hatása az összetevői széles körének köszönhető. A tanninok, fucoidan, laminarin, 
mannit, alginit, aminosavak mindegyike a stresszoldás különböző területeiért felelős, együttes jelenlétük pedig 
biológiai többlethatást eredményez (3-4. ábra). 

3. ábra. A RhizoMagic™ biológiai hatású összetevői
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értékek/paraméterek Abiotikus sztresszforrások Védekező mechanizmus Antioxidáns talajélet javítása

Talaj pH tolerancia Savasodás P

Szárazságtűrés Szárazság P P P

Vízháztartás javítása Szárazság P P P

Hő- és hideghatás 
minimalizálása

Sugárzás P P

Extrém 
hőmérséklet P P

Vízhiány hatásának 
csökkentése Szárazság P P P

Szél szárító hatásának 
csökkentése Erős szél P P

Sótartalom tolerancia Szikesedés P P P

Gyökértömeg növelése Talajtömörödés P

Rügyképződés és virágzás 
segítése Minden P

Tápanyag-felvétel javítása Minden P P P

Gyümölcs ízletesség és 
minőség javítása Minden P P P

4. ábra. A RhizoMagic™ hatásspektruma a stresszoldásban

A RhizoMagic™ jelentős (315 g/l) szervesanyag-tartalommal rendelkezik. A tengerialga-kivonat (145 g/l) és a 
növényazonos L-aminosavak (85 g/l) mellett makro- (N, P, K), mezo- és mikroelemeket (B, Cu, Zn, Fe, Mo, Mn) 
is tartalmaz. A nitrogén, foszfor, kálium és mikroelemek jelenléte a növények gyors fejlődésével egy időben 
biztosítja az optimális tápanyag-ellátottságot. Az aminosavak és a tengeri alga gondoskodnak a biostimulátor 
hatásról és a tápanyagok gyors felvételéről és asszimilációjáról. A RhizoMagic™ formulációjának köszönhetően 
könnyen kijuttatható és biztosítja a növények maximális fejlődését. 

2019-ben számos hazai kísérletre, üzemi és demo vizsgálatra került sor. Ennek egyik szemléletes példája a 
Kaposvári Egyetemen egy speciális ultra-érzékeny növényi képanalizáló berendezés NightShade LB 985 
(Berthold technologies) segítségével történt, ahol a stresszes növények biofoton emisszióját mérték meg. 
A kísérletben napraforgó aszálystressz és rovarkártétel imitációja történt és a vizsgálat mindkét esetben 
látványosan igazolta a RhizoMagic™ kezelés pozitív hatását (5. ábra).

A rhizomAgic™ összetétele

kísérleti eredmények

RhizoMagic™
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Egy nyírtassi paprikásban a RhizoMagic™ 
kicsepegtetése után 3 nappal vihar 
tombolt. A feltöltött állomány 6 nap múlva 
a kezeletlenhez képest teljesen pozitív 
képet mutatott (6. ábra).

felhAsználási tApAsztAlAtok stresszhAtás AlAtt 
álló kultúrákbAn
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Kezeletlen kontroll
(szárazság-teszt)                                                   

RhizoMagic™ növénykondicionálóval 
kezelt növény biofoton emissziója 

szárazság-tesztet követően

5. ábra. A RhizoMagic™ szárazságtűrésre gyakorolt hatása (Kaposvár, 2019)

6. ábra. A RhizoMagic™ növénykondi-
cionálóval kezelt paprika (bal oldal) 

hamarabb kiheverte a viharkárt. 
(Nyírtass, 2019.07.03.)

borsóban az elővetemény 
gyomirtószer-maradéka által 
okozott stresszt is jól védte 
ki a RhizoMagic™ kezelés 
(7. A-B ábra).

Stresszes borsó RhizoMagic™ kezelést kapott borsó

7. A-B ábra. A RhizoMagic™ a gyomirtószer-stressz ellen is segített 
(Tiszavasvári, 2019.07.03.)
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Kukoricában Sümegen a korai kezelésnek már júniusban szemmel látható hatása volt (9. A-B. ábra), Nyírgyulajban 
pedig egy standard készítményhez képest is terméstöbbletet eredményezett (10. ábra). Posztemergens 
gyomirtó szerrel (Diniro® Gold) is kijuttatható.

A RhizoMagic™ növénykondicionáló szert nemcsak stresszes növényeken érdemes alkalmazni. 2019-ben számos 
kultúrában eredményezett terméstöbbletet, illetve minőségjavulást. Ezek közül mutatunk be néhányat.

Őszi búzában a RhizoMagic™ 
hatását jól mutatja a hozamtér-
képes kombájn, melyen látha-
tó, hogy a készítménnyel kezelt 
terület mutatta a legnagyobb 
arányban az ábrán zölddel je-
lölt felületet, azaz 9 tonna feletti 
termésátlagot.

felhAsználói tApAsztAlAtok A növénykondicionáló hAtásról

RhizoMagic™
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8. ábra. A RhizoMagic™ hatását mutatja a hozamtérképes kombájn 
(Dombóvár, 2019.)

9. A-B ábra. A RhizoMagic™ kezelés (jobb oldal) hatása szemmel 
látható (Sümeg, 2019.06.20.)

10. ábra. A RhizoMagic™ 
kukoricában a standardhoz képest 
is többlettermést eredményezett 

(Nyírgyulaj, 2019.) 

6 A kézirat lezárva 2020. március 13-án. A RhizoMagic™ növénykondicionáló szer a nyomdába küldés idején engedélyezés alatt álló készítmény.



RhizoMagic™

Folyékony növénykondicionáló és stresszoldó készítmény

napraforgóban is szem-
mel látható volt az eltérés 
a RhizoMagic™ javára (11. 
A-B. ábra).

11. A-B ábra. A RhizoMagic™ kezelés (jobb oldal) hatása napra-
forgóban is szemmel látható (Sümeg, 2019.06.20.)

A 2019-ben betakarított 
őszi káposztarepcében is 
terméstöbblet volt a Rhizo-
Magic™ hatására, az ősszel 
vetett állományban már ok-
tóberben látszott a különb-
ség (12. ábra).

12. ábra. A RhizoMagic™ kezelés (jobb oldal) hatása őszi káposztarepcé-
ben (Bágyogszovát, 2019.10.24.)

szójában is látványos volt a 
kezelés a júliusi szemle al-
kalmával (13. ábra).

13. ábra. A RhizoMagic™ kezelés (hátul, illetve jobbra) hatása szójában is 
szembetűnő (Darnózseli, 2019.07.12.)
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Chips burgonyában egy 
standard készítménnyel 
összehasonlítva is állta a 
versenyt a RhizoMagic™, a 
legmagasabb termést a két 
készítmény együttes alkal-
mazása eredményezte (14. 
ábra).

cukorrépában a sopron-
horpácsi Béta Kutató Inté-
zet vizsgálatai kimutatták, 
hogy a hektáronként ki-
nyerhető cukortermés te-
kintetében a RhizoMagic™ 
hozta a legjobb eredményt, 
bár több ismert és kedvelt 
készítmény is volt a kísérlet-
ben (15. ábra).

Szőlőben eltérő fajták és 
művelésmódok esetében 
is magasabb termést ered-
ményeztek a RhizoMagic™ 
kezelések (16. ábra).

15. ábra. A RhizoMagic™ hozta a legmagasabb kinyerhető cukortermést 
cukorrépában (Sopronhorpács, 2019.)

14. ábra. Burgonyában a kétszeri RhizoMagic™-kezelés jelentősen növelte 
a termésátlagot (Dunaegyháza, 2019.)

16. ábra. A RhizoMagic™ eltérő művelésmódú és fajtájú szőlőkben is 
eredményesen szerepelt (Akasztó, 2019.)
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A gyümölcsfélékben (alma, körte, szilva, meggy, kajszi stb.) is eredményesen vizsgázott a RhizoMagic™ 2019-
ben. Fagy-, jég- és viharkár sújtotta állományokban is alkalmazták, ezekről a honlapunkon hamarosan videó 
riportok is megtekinthetők. A termelők jobb kötődésről, nagyobb méretű gyömölcsökről, jó növénykondícióról 
számoltak be (17-19. ábrák).

17. A-B ábra. RhizoMagic™ növénykondicionálóval kezelt alma és szilva (Rakamaz, 2019.)

18. ábra. Többszörösen jégvert és viharkárt szenvedett ültetvényben is segített a RhizoMagic™

(Nagy József, Tiszatelek, 2019.10.10.)
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19. A-B ábra. RhizoMagic™ növénykondicionálóval kezelt körte (Nyírmada) és meggy 
(Pusztadobos) 2019.

Zöldségfélékben (paprikában, uborkában stb.) is jól vizsgázott a RhizoMagic™ (20-22. ábra.) Csepegtetve és 
állománypermetezéssel egyaránt kijuttatható, jobb kötődést, több termést, jó növénykondíciót eredményezett. 
Már első szedésre nagyobb termés és hosszabb tenyészidő volt tapasztalható.

20. A-B ábra. RhizoMagic™ növénykondicionálóval kezelt Hamik paprika 
(Tornyospálca, 2019.08.01.)

RhizoMagic™
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A RhizoMagic™ ajánlott szántóföldi dózisa 1,5-2 l/ha/alkalom, stressz esetén minél hamarabb juttassuk ki, ekkor 
a kezelések összevonhatók. Felhasználható 2-4 alkalommal a tenyészidőszak végéig. 

kalászosokban tavasszal szárbainduláskor gyomirtó, gombaölő, rovarölő kezelésekkel egy menetben is 
kijuttatható. Javasolt egy virágzás előtti kezelés is akár a lombvédelemmel együtt. 

Kukoricában és napraforgóban alkalmazása preemergens gyomirtással egy menetben az egyöntetűbb kelés 
elősegítésére javasolt. A kezelések elvégzését a kultúrnövény korai fejlődési szakaszában a gyökeresedés 
elősegítésére, valamint a korai gyomirtók okozta esetleges stressztünetek kiküszöbölésére ajánljuk. 
Stresszkezelés (pl. hidegkár, aszály, melegstressz, gyomirtó stressz) esetén a két kezelés közötti idő csökkenthető, 
a permetezést javasolt a stresszhelyzet minél korábbi időszakában kijuttatni. 

Őszi káposztarepcében dózisa tavasszal a regulátorozás idején 2 l/ha, mely segít a növényfejlődés 
újraindulásában. A virágzás előtt javasolt újabb kezelés dózisa 1,5-2 l/ha. 

Zöldség- és gyümölcskultúrák állománykezelését - amennyiben a lombfakadás megelőzi a virágzást - célszerű 
2,5-3,5 l/ha adagolással kezdeni, majd elvirágzás után a tenyészidőszak hosszától függően 2-4 alkalommal 
folytatni.

A RhizoMagic™ 10 és 600 literes kiszerelésben, versenyképes hektárköltséggel kerül forgalomba. 

stresszoldás A növényeknek. és önnek is. 
A növénykondicionáló készítményt biztonsággal és felelősséggel használja! Kérjük, mindig kövesse a készítmény címkéjén leírtakat annak alkalmazásakor!

*a Rijk Zwaan bejegyzett márkaneve

21. A-B ábra. RhizoMagic™ növénykondicionálóval kezelt uborka (Tornyospálca, 2019.08.16.)

22. A-B ábra. RhizoMagic™ növénykondicionálóval kezelt Century RZ F1* paprika (Szamosbecs, 2019.08.16.)

RhizoMagic™
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További információk:
www.fmcagro.hu
www.evalioagrosystems.fmc.com 

FMC-Agro Hungary Kft.
1027 Budapest, 
Ganz utca 16. 2. emelet

Bács-Kiskun megye Tóth János területi szakmérnök +36 20 998 1258

Bács-Kiskun megye Páncsics János területi szaktanácsadó +36 30 515 7227

Baranya megye Tóth Máté területi szakmérnök +36 20 456 6675

Békés megye Hőgye Szabolcs területi szakmérnök +36 30 999 6108

Borsod-Abaúj-Zemplén megye Popovics István régióvezető, területi szakmérnök +36 30 970 2855

Csongrád megye kiss ákos péter területi szakmérnök +36 20 932 6714

Fejér megye sáradi krisztina területi szakmérnök +36 30 277 0234

Győr-Moson-Sopron megye Takács Gábor régióvezető, területi szakmérnök +36 20 943 8649

Hajdú-Bihar megye Popovics István régióvezető, területi szakmérnök +36 30 970 2855

Hajdú-Bihar megye Ary krisztina területi szaktanácsadó +36 20 456 6275

Heves megye botlik illés területi szakmérnök +36 20 286 6204

Jász-Nagykun-Szolnok megye botlik illés területi szakmérnök +36 20 286 6204

Komárom-Esztergom megye sáradi krisztina területi szakmérnök +36 30 277 0234

Nógrád megye Lécz István területi szakmérnök +36 20 286 9890

Pest megye Lécz István területi szakmérnök +36 20 286 9890

Észak-Somogy megye illés balázs területi szakmérnök +36 20 424 0184

Dél-Somogy megye Tóth Máté területi szakmérnök +36 20 456 6675

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye Rácz Tibor területi szakmérnök +36 20 943 8698

Tolna megye domokos lajos területi szakmérnök +36 30 484 0801

Vas megye rakos Atilla területi szakmérnök +36 20 943 8622

Veszprém megye Takács Gábor régióvezető, területi szakmérnök +36 20 943 8649

Zala megye rakos Atilla területi szakmérnök +36 20 943 8622
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