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Presentation title 2

Talajkondícionáló
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ZEBA Plus SP

talajkondícionáló

– segít a víz megkötésében (legalább 360x V/V desztillált vízben, labortesztek alapján) 

– segít a tápanyagok felvehetőségének javításában (pozitív kölcsönhatás a talajban található kationokkal)

– segíti a talajban élő/talajba tett mikroorganizmusok életfolyamatait  

nem-GMO kukoricakeményítőből készített szuperabszorbens granulátum

szárazanyag-tartalom: min. 88 %

pH 7-8

többször ismételhető rehidratáló fázis

100 %-ban lebomlik
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ZEBA Plus SP: végfelhasználói szempontok

Időzítés
- a Zebát a talajba kell keverni vetés, ültetés vagy átültetés előtt
- speciális gépekkel a Zeba a kikelt növények mellé is kihelyezhető
- a Zeba nem alkalmas talajfelszín kezelésére, hacsak nem biztosítható a talajba dolgozás lehetősége

Talajtípusok
- a Zeba mindenféle talajtípusnál és szubsztrátnál alkalmazható
- könnyű, homokos talajok esetében magasabb dózis alkalmazandó

Alkalmazási módszerek
- mikrogranulátum-szóróval, aprómagok vetésére alkalmas adapterrel kijuttatható
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ZEBA Plus SP: javasolt felhasználási lehetőségek

ahol nagyon magas az öntözési költség (pl. csemegekukorica)

ahol a víz elérhetősége nehéz

burgonya: sorba vetés – különösen nagy értékű burgonya (pl. korai burgonya, burgonya vetőmagtermesztés)

zöldségfélék, dohány: sorba vetés, kiültetéskori kezelés

talajhoz keverés – zöldségfélék, dísznövények

faiskolák, erdészetek: ültetéskor, telepítéskor



Kijuttatás ideje: palánták kiültetése (május vége-június 
eleje)
Kijuttatás módja: sorba juttatással

- a palántázógép által nyitott sorba
- teljes sorkezelés
- külön tartályból (aprómagok vetésére alkalmas 
adapter – Pannon-Gép Kft.)
- 4 sorból 1 kezelt

Alkalmazott (becsült) dózis: 7 kg/ha
Talajtípus: homok
Értékelés: tőszámlálás 2 teljes sorban (június 14.)

- kezelt és kezeletlen sor összehasonlítása

Dohány kísérlet, Kápolna, 2022.

Kísérleti körülmények



Dohány kísérlet, Kápolna, 2022.

A két kezelt sor



Dohány kísérlet, Kápolna, 2022.

A kezeletlen növények habitusa



Dohány kísérlet, Kápolna, 2022.

A kezelt növények habitusa



Dohány kísérlet, Kápolna, 2022.

Tőszámlálás eredménye

1. ismétlés 2. ismétlés Átlag

Zeba Plus SP 492 556 524

kezeletlen 465 476 470,5

+ 11,4 %



Dohány kísérlet, Kápolna, 2022.

A növények habitusa egy későbbi fenológiában (kezeletlen fg kezelt)



Biostimulátorok



ELŐNYEI
• nő a gyökérnyaki átmérő, nő a gyökértömeg
• a kezelés nyomán kialakuló, jól fejlett gyökérrendszer hozzájárul az állomány 

megfelelő növekedéséhez, fejlődéséhez
• a fejlett gyökérrendszer fokozza a növény tápanyag- és vízfelvételét, javítja az 

állomány kondícióját 
• fokozza a kezelt növényállomány fotoszintetikus aktivitását
• abiotikus stresszhatás bekövetkeztekor elősegíti a növényállomány gyorsabb 

regenerálódását
• javítja a kijuttatott műtrágya hasznosulását
• a hozzáadott tápanyagoknak köszönhetően inkább a föld alatti részek növekedését 

stimulálja – ez később segít a föld feletti részek erősebb fejlődésében is

TONIVIT

Kultúra Felhasználás célja
A kijuttatáshoz 

szükséges A kezelés ideje
szer (l/ha) víz (l/ha)

Kalászosok növénykondícionálás 1 250
4 – 6 leveles állapot

között

Szántóföldi kultúrák növénykondícionálás 1-1,5 250 2 – 8 leveles állapot

GA 142 algaszűrlet + 13% P2O5 + 5% K2O



TONIVIT

HATÁSMECHANIZMUSA

Kultúra: őszi káposztarepce
Dózis: 1 l/ha
Kezelés: 4-6 leveles állapotban
Magyarország, Mezőfalva 2020. december

Kontroll TONIVIT

Kultúra: őszi búza
Dózis: 1 l/ha
Kezelés: 2-3 leveles állapotban



Kacsgátlás



Termesztési tényezők

1. Talajelőkészítés

2. Tápanyag-utánpótlás

3. Fajta, palántanevelés

4. Ültetés, tőszám

5. Növényápolás, talajkarbantartás

6. Klimatikus viszonyok, öntözés

7. Növényvédelem

8. Tetejezés

9. Kacstalanítás, kacsgátlás (hónaljhajtások eltávolítása)

10. Betakarítás, szárítás

11. Válogatás, osztályozás

12. Értékesítés



A nélkülözhetetlen kacstalanítás

Kézzel:
amikor a hónaljhajtások nagysága > 1,5 - 2,0 cm

Vegyszerekkel:  
amikor a hónaljhajtások nagysága < 1,5 - 2,0 cm



Javasolt dózisok

Kijuttatás
Dohány típusa

Virginia 
(20000-25000 tő/ha)

Burley 
(18000-20000 tő/ha)

kézi
4,5 l + 95,5 l víz

25,0 ml/növény

3 l + 97 l víz

25,0 ml/növény

háti géppel történő
csorgatásos

4,5 l + 95,5 l víz

25,0 ml/növény

3 l + 97 l víz

25,0 ml/növény

szántóföldi géppel
történő csorgatásos

20 l/ha + 580 l/ha víz 20 l/ha + 580 l/ha víz

szántóföldi géppel
történő permetezéses

20 l/ha + 580 l/ha víz 20 l/ha + 580 l/ha víz



A Royaltac N kijuttatása

Kézi kijuttatással
3,0 - 4,5 %-os töménységben
(3,0-4,5 liter Royaltac N + 97,0-95,5 liter víz)

25,0 ml oldat/tő

Csak száraz levélre, 
24-28 oC-os hőmérsékletnél, 
függőlegesen álló tövekre!!!



A Royaltac N kijuttatása

Csak száraz levélre, 
24-28 oC-os hőmérsékletnél, 
függőlegesen álló tövekre!!!

Gépi kijuttatással

20,0 liter/ha 
(18000-25000 tő/ha esetén)

Csorgatással
(0,5-1,0 bar nyomással)

Permetezéssel
(speciális 3 szórófej állással)



A Royaltac N optimális felhasználása

• a hónaljhajtásoknak közvetlenül érintkeznie kell az oldattal

• a reggeli harmat felszáradása után

• fejletlen, beteg ültetvényt ne permetezzünk

• a jó irányíthatóság csak szélcsendes időben biztosítható

• a permetezést nagyméretű cseppképzéssel és speciálisan beállított szórófejekkel végezzük

• közvetlenül eső után, illetve nedves növényt ne kezeljünk

• a hajlott, szabálytalan szárú növényeket ne kezeljük

Kijuttatás után
15 percel

Kijuttatás után
30 percel

Kijuttatás után
45 percel

Kijuttatás után
60 percel



Felszívódó hatású kacsgátló:

Hatóanyaga:
17,0 % maleinsav-hidrazid K-sója

Hatásmechanizmusa:
gátolja a sejtosztódást, sejtszám növekedést
leállítja a hónaljhajtások sejtjeinek fejlődési elkülönülését 
(elsődleges, másodlagos és harmadlagos kacsok) és 
növekedését

Kijuttatási ideje:
tetejezés után közvetlenül, de legkésőbb 24 órán belül a felső 
levelek 15-20 cm-es hosszúságánál

Hatáskifejtés ideje:
8-10 óra

Hatástartama:
42-50 nap

Kijuttatása:
finom porlasztású gépi permetezéssel

Royal MH-30



Javasolt dózis

Kijuttatás
Dohány típusa

Virginia 
(20000-25000 tő/ha)

szántóföldi

géppel történő

permetezés

15-17,5 l/ha



Royal MH-30 optimális alkalmazása

• a szert a növény felső 1/3 vagy 1/2 részére kell kipermetezni

• száraz vagy enyhén nedves levelekre

• a reggeli órákban, ezzel is elkerülve a meleg, 
vagy szeles időt

• ne permetezzünk meleg nyári napokon hervadt növényeket

• a permetezés előtt és után 48 órával szüneteltetni kell az 
öntözést

• ha a permetezést követő 4-6 órán belül esik az eső, meg kell  
ismételni a kezelést, de csak fél dózissal

• hajlott, szabálytalan szárú növények esetén is hatásos 



Royal MH-30 kettős hatása

szádor elleni hatás...kiváló kacsgátló ... 



Hatásos kacsgátlás

ROYALTAC N + ROYAL MH-30Kontroll



Köszönjük a figyelmet!


