Ôszi kalászosok
Ôszi búza

Az elmúlt 10 év üzemi tapasztalatai azt mutatják, hogy a HUNGAVIT-G-vel
kezelt ôszi búza területeken -egymástól jelentôsen eltérô évjáratokbanmennyiségi és minôségi szempontból egyaránt jó eredményt realizáhattak
termelôink.

HATÁSMECHANIZMUS:
A HUNGAVIT-G-ben található biológiailag aktív szerves komponensek, valamint
a búza számára szinte teljes mennyiségben felvehetô és hasznosuló, könnyen
beépíthetô nitrogén hatóanyag a növény
levélfelületérôl gyorsan felszívódva fejtik
ki hatásukat.
A búza kénigénye 15-30 kg/ha, amelyet
nagyrészt szulfát-ion formájában vesz fel, de

hasznosításához a szulfátot redukálnia kell. A
MIKROKONDI S+Zn elsôdleges szerepe
az, hogy C-S formulája révén katalizálja
a talajból szulfát formában felvett kén
redukcióját, valamint enyhíti a S-hiánytüneteket. A MIKROKONDI S+Zn
kijuttatásának optimális idôszaka a
2-nóduszos állapotig tart, hiszen hasznosulása ekkor a legjobb. Szükség esetén azonban
virágzásig kitolhatjuk a kezelés idôpontját.

I. TECHNOLÓGIA 1x HUNGAVIT-G 5l/ha
2. kezelés

III. TECHNOLÓGIA 1x HUNGAVIT-G 8-9l/ha

II. TECHNOLÓGIA 1x HUNGAVIT-G 7-8l /ha, vagy MIKROKONDI S+Zn 7-8 l/ha

I. TECHNOLÓGIA
1. kezelés
1x1.HUNGAVIT-G
5l/ha, vagy
kezelés
MIKROKONDI S+Zn 5 l/ha

FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT:
I., TECHNOLÓGIÁBAN a differenciálódás körüli állapotban különösen a rosszul telelt, vagy tápanyaggal kevésbé ellátott búzatáblák esetében az 1. kezelés után 7-10 nappal rendkívül látványos javulás tapasztalható. A bokrosodás idôszakában gyomirtással/növényvédelemmel egymenetben kijuttatott HUNGAVIT-G vagy MIKROKONDI
S+Zn jó alapot biztosít megfelelô termésmennyiség eléréséhez. A gyökértömeg nagymértékben növekszik (javul
a tápanyag- és vízfelvétel), a levelek zöldebbek és ellenállóbbak lesznek a különféle levélbetegségekkel szemben.
A virágzásban (kalászhányásban) HUNGAVIT-G-vel történô 2. kezelés a mennyiség növekedésén túl
egyértelmûen a minôségi paraméterek javulását eredményezi (hektolitersúly, ezermagtömeg mellet a sikér 1-3%-kal,
a nyersfehérje 1% körüli értékkel növekszik).
II. TECHNOLÓGIA szerint HUNGAVIT-G-t vagy MIKROKONDI S+Zn-t szárbaszökkenés kezdetén emelt
dózisban juttatjuk ki, így alkalmas a szárszilárdító készítmények kiváltására a megdôlésre nem, vagy kevésbé
hajlamos búzafajták esetében. Kifejezetten jó termôhelyi adottságok között, vagy magas nitrogén fejtrágya dózisok
alkalmazása esetén is megfelelô szárszilárdságot biztosít a HUNGAVIT-G ilyen fajtáknál.

A 2007. év is bizonyította, hogy csapadékszegény kora
tavaszi idôjárási viszonyok között a kijuttatott szilárd
mûtrágyák hatóanyagai, köztük a nitrogén csak csekély
mértékben, vagy egyáltalán nem volt felvehetô. Ezzel szemben a levélfelületre került HUNGAVIT-G szerves nitrogénje nagyon gyorsan hasznosul.
A gombabetegségek elôfordulása pl. lisztharmat fertôzöttség
bizonyos fajtáknál jelentôsen, akár 50%-kal csökkenhet.
Kontroll
1%-os HUNGAVIT-G-vel 1%-os HUNGAVIT-G-vel
A III. TECHNOLÓGIA szerint intenzív búzatermesztés
1x kezelve
2x kezelve
esetén a virágzásban történô 8-9l HUNGAVIT-G kijuttatásával biztosítjuk a növény számára a 3. tavaszi nitrogén fejtrágya adagot. Ezzel - közel azonos hektárköltség
mellett - 25 kg kijuttatott nitrogén hatóanyagnak megfelelô szerves nitrogént biztosítunk gabonáink számára.
Ökológiai termesztésben elsôsorban a minôségi paraméterek javítására - lehetôség szerint - a bokrosodáskori és
a tejes érésben történô kezelést javasoljuk.
A készítmény alkalmazásával a növény a különféle idôjárási stressztényezôket (pl. aszály, vízborítás stb.), illetve
gyomirtószer okozta terhelést rövidebb idô alatt kiheveri, illetve az okozott terméscsökkenés mértéke lényegesen kisebb.

JÖVEDELMEZÔSÉG
A HUNGAVIT-G egyaránt eredményesen alkalmazható ökológiai, környezetgazdálkodási és ún. intenzív búzatermesztésben. A termésmennyiség termôhelytôl, évjárattól, valamint termesztéstechnológiai viszonyoktól függôen
4-7 t termésszintek között 7-15%-al növekszik. Ökológiai gazdálkodásban ez az érték elérheti, illetve meghaladhatja a 20-30%-ot
Aktuális piaci árakat/trendeket ﬁgyelembe véve azt mondhatjuk, hogy átlagosan legalább 3-6-szoros árbevételtöbblet/HUNGAVIT-anyagköltség aránnyal számolhatunk.
ÔSZI ÁRPA esetében az elôbbiekben ismertetett I., II. TECHNOLÓGIA szerinti kijuttatást javasoljuk.

Tavaszi kalászosok
Sörárpa

A sörárpatermesztés technológiájának meg kell felelni az malátagyártás követelményeinek, vagyis az elôírt fehérjetartalom, megfelelô osztályozottság és jó csírázás. Ennek megfelelôen a felhasználási javaslatunk eltér a többi
kalászosban alkalmazottól.
Az 1. kezelést a bokrosodáskor HUNGAVIT-G vagy MIKROKONDI S+Zn 5 l/ha-os, esetleg szárbaszökkenéskor
7-8 l/ha-os dózisban célszerû elvégezni.
A 2. kezelésre lehetôség szerint virágzásban, vagy kalászoláskor kerüljön sor HUNGAVIT-U 5 l/ha dózisával.
A két kezelés eredményeként a termésnövekedés mértéke legalább 7-10%.
A HUNGAVIT-U-t virágzásban kijuttatva - évjárattól függôen- 0,5-1%-kal csökken a fehérjetartalom.

Tavaszi búza
Termesztésénél az ôszi búzában megadott I., II. TECHNOLÓGIA szerinti kijuttatást javasoljuk.

