


Tisztelt Kolléga, kedves Olvasó!

A Valcum Agro Kft. közel 10 éves múltra 

tekint vissza, amely a tápanyag-utánpótlási 

technológiákhoz nyújtott szaktanácsadáson 

keresztül főként a műtrágya nagykereskede-

lem területén vívott ki magának elismertsé-

get. A cég profi lja az input kereskedelemmel 

és mezőgazdasági termeléssel foglalkozó 

partnerek aktuális szakmai információkkal és 

minőségi termékekkel történő kiszolgálása. 

Dinamikus családias vállalkozásunk keretén 

belül törekszünk arra, hogy partnereink 

kiszolgálását a legmagasabb színvonalon 

teljesítsük. Ennek érdekében a folyamatos 

innováció alapvető célkitűzésünk, amelynek 

keretein belül 2022-ben további két új üzletág 

(DR GREENDR GREEN lombtrágya és a vinasz üzletág) 

megnyitását valósítottuk meg.

A DR GREENDR GREEN speciális lombtrágya termékcsa-

lád hazai kizárólagos forgalmazása cégünk 

keretein belül valósul meg. A DR GREEN DR GREEN 

termékek egyedisége és minősége képezi az 

alapját annak a speciális tápanyag-utánpótlási 

szegmensnek, amely a napjainkra kialakult 

bizonytalan döntési szituációkban is segítő 

megoldást biztosít a növénytermesztőknek. 

A gazdasági árrobbanások a mezőgazdaság 

minden szektorát elérték, amelyek bizonyta-

lanságot generálnak és szélsőséges döntésekre 

kényszerítik a termelőket. Ezt fokozza az elmúlt 

években tapasztalt klímaváltozás (erőteljes 

felmelegedés, csapadékhiány) felerősödése, 

amely mellett az Európai Unió által kialakított 

szabályozások további kihívásokat jelentenek. 

Ezek az irányelvek egyben megújult gon-

dolkodásra és újszerű technológiai elemek 

alkalmazására ösztönzik a termelőket, legyen 

szó az agrotechnikáról, genetikáról, vagy 

tápanyag- és növényvédelmi megoldásokról.

A DR GREENDR GREEN termékek egyedien magas 

hatóanyagtartalmát a gyártó által védett 

MicroActiveTM és MacroActiveTM formuláció 

biztosítja, amely mellett a gyors oldékony-

ságot és a permetlé kémhatását stabilizáló 

intermedierek garantálják a biztonságos és 

hatékony felhasználást. 

A DR GREEN PRIMEDR GREEN PRIMETMTM magtrágya a ve-

tőmagok tápanyag-csávázásának újszerű 

technológiai megoldását biztosítja. Szak-

mailag fontosnak ítéljük meg olyan újszerű 

alternatív technológiai elemek alkalmazását, 

amelyekkel tompíthatjuk a negatív befolyáso-

ló tényezők hatását és fokozhatjuk a termelés 

intenzitását. A növények kezdeti fejlődésének 

erősítése és stimulálása meghatározza a növé-

nyek későbbi életciklusát és a fenológiai stádi-

umának megfelelő fejlettségét. Ebben segít a 

DR GREEN PRIMEDR GREEN PRIMETMTM magtrágya. 

A vinasz üzletág elindításával célunk a kon-

vencionális termelésen túl a biológiai területek 

eredményes gazdálkodásának tápanyag-

utánpótlásban és talajkondicionálásban tör-

ténő segítése. A mezőgazdasági fenntartha-

tóság alapelveit is fi gyelembe véve komplex 

szaktanácsadást biztosítunk a partnereink 

és felhasználóink részére. 

Bízunk benne, hogy ezen katalógus össze-

állításával szakmailag és üzletileg is hozzá-

járulhatunk az Ön eredményes termesztés-

technológiájához.
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DR GREEN

termékcsalád bemutatása
A DR GREEN lombtrágya termékcsalád egyedi új tulajdonságokkal rendelkező termékcsoportja 

a hazai lombtrágyapiacnak. A termékeket előállító gyárat a mai kor elvárásainak megfelelően 

modern gyártási folyamatok és fejlesztéseknek megfelelően alapították.

A DR GREEN termékek a kiváló minőségüket 

a modern MicroActive™ és MacroActive™ 

formulációknak köszönhetik. A formuláció 

védett és annak fejlesztése a DR GREEN gyár 

’know how’-ját képezi. A bennük megtalál-

ható - megfelelően kiválasztott és egymást 

erősítő - szerves vegyületek a tápanyagokat 

a növények által könnyen felvehető formába 

transzformálják. Az innovatív, MicroActive™ 

és MacroActive™ formulációt, aminosavak és 

vitaminok harmonikus kombinációja alkotja. 



A DR GREEN termékek 

MicroActiveTM formulációja

A gyártás teljes folyamatát magasfokú precizitás és igényesség jellemzi. 

A DR GREEN termékek kiszerelés 4 kg-os polietilén zsákokba történik és 20 kg-os 

kartondobozolást követően kerülnek raktározásra.

A DR GRE-

EN A A DR 

DR GREEN termékek kiszerelése és raktározása (Forrás: www.dr-green.eu)
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mulációja
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A DR GREEN gyárat 2009-ben 

alapították Chrzanów-ban 

(Forrás: www.dr-green.eu)
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 A DR GREEN család termékei három 

különböző szegmenst képviselnek:

 –növényspecifi kált DR GREEN termékek

 –univerzális DR GREEN termékek

 –DR GREEN PRIMETM speciális magtrágya

SO₃ MgO B Cu Fe Mn Mo Zn
Mikroelemek 

összesen

DR GREEN 
GABONA

280,0 9,0 5,0 50,0 60,0 80,0 0,5 20,0 215,5

DR GREEN 
OLAJOS

145,0 5,0 100,0 2,0 25,0 50,0 0,5 20,0 197,5

DR GREEN 
KUKORICA

250,0 20,0 5,0 2,0 50,0 70,0 0,5 80,0 217,5

DR GREEN 
CUKORRÉPA

260,0 40,0 30,0 2,0 50,0 40,0 0,5 20,0 182,5

DR GREEN 
BÓR

0 0 120,0 0 50,0 0 0 0 170,0

N (teljes) P₂O₅ K₂O Makroelemek 
összesen

DR GREEN
START 
(N/P-12/60)

120,0 600,0 - 720,0

DR GREEN 
ENERGY 
(N/K-10/40)

100,0 - 400,0 500,0

DR GREEN 
QUALITY 
(P/K-50/34)

- 500,0 340,0 840,0

Növényspecifi kált DR GREEN lombtrágyák

hatóanyag tartalom (g/kg)

Univerzális DR GREEN lombtrágyák

hatóanyag tartalom (g/kg)
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Magtrágya

hatóanyag tartalom (g/kg)

A DR GREEN termékek forgalmazása a növényspecifi kált és univerzális termékeknél 

4 kg-os a DR GREEN PRIMETM esetében 1 kg-os zsák

a a növényspecifi kált és univerzáliis s tetetetermrmrmrmééékékeknél

P₂O₅ K₂O B Cu Fe Mn Mo Zn
Mikro- és 

makroelemek 
összesen

DR GREEN
PRIMETM 250,0 170,0 2,5 1,75 35,0 30,0 0,25 32,5 522
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A növény és talaj komplexként kezelendő együttes folyamatos és állandó kölcsönhatásban 

van egymással. A termesztett növények fejlődését állandóan befolyásoló abiotikus és bio-

tikus tényezők az egész vegetációs ciklus során meghatározzák a termesztés sikerét és a 

terméspotenciált. Az alaptrágyázási technológiákon túl a DR GREEN technológiák terméspo-

tenciált és minőséget meghatározó szerepkört töltenek be.

A DR GREEN termékek a termesztett növénykultúra igényeinek megfelelő mennyiségben 

történő kĳuttatásával számos fontos növényélettani folyamatot befolyásolnak: 

Miért fontosak a DR GREEN-ek 
a növénytermesztési technológiákban?

– a növekedés kezdeti fázisában elősegítik a 

gyökérrendszer erőteljes fejlődését;

– serkentik a növények vegetatív és generatív 

fejlődését és növekedését; 

– aktiválják a növényekben lezajló, anyagcsere 

folyamatokat; 

– intenzívebbé teszik a virágzást és megter-

mékenyülést; 

– stresszhelyzetekben (aszály, belvíz, 

hőmérséklet stressz, károsítók okozta 

stressz) növelik az ellenálló képességet;

– javítják a hozam biológiai értékét;

– elősegítik a növények sérült (mechanikai, 

biológiai eredetű) részeinek regenerációját;

– a talajba kerülve javítják a mikrofl órát;

– hozzájárulnak a növény klorofi ll koncent-

rációjának növeléséhez, ezáltal javítják a 

fotoszintézist;

– az életfolyamatok serkentésén keresztül 

növelik a talajban található tápanyagok 

hasznosulásának mértékét.

A növényenergetizálás és növényi ellenál-
lóképesség fokozása

A növények megfelelő minőségű és mennyiségű produktivitását 

jelentősen meghatározza a termesztett fajta/hibrid genetikai háttere, 

a termőterület talajjellemzői (szerkezet, kémhatás, kötöttség, talajélet, 

tápanyagszint), a mikroklimatikus viszonyok és az agrotechnika. 

Az alapvető makroelemek (N/P/K) 

szükséglete a növények számára 

vitathatatlan, mivel az energiaház-

tartás (foszfor), fehérje- (nitrogén) 

és szénhidrát (kálium) szintézist 

és anyagcserét határozzák meg.
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Fontosabb mezo- és mikroelemek élettani folyamatokban betöltött szerepe

Élettani hatás S Mg B Cu Fe Mn Mo Zn

klorofi llképződés

fotoszintézis

fehérjeszintézis

szénhidrát 
anyagcsere

szilárdítóelemek/
szövetek képződése 

nitrátredukció

foszforiláció

enzimalkotó

pollen csírázás

Mezo- és mikroelemek

A növényeket ért kórokozó támadások immunválasz reakciók képzését indukálják a növény-

ben. Ahhoz, hogy ezeket a folyamatokat katalizáló metabolitok és fehérjeenzimek megfelelő 

hatékonysággal működjenek fel kell készíteni a növények fi zikai és kémiai ellenállóképességét:

A táblázat adatai is mutatják, hogy bármelyik 

mikroelem hiánya a növényi életfunkciók fel-

borulását és ezen keresztül energiaháztartási 

zavarokat okoznak, amelyek a termesztett 

növény minőségi és mennyiségi redukcióját 

eredményezik. A növények alapvető élettani 

funkciójának a fotoszintézisnek az optimális 

működéséhez a magnéziumon túl a réz, vas 

és a mangán is elengedhetetlen elemek.

A növényeket ért külső stresszhatások tole-

ranciájában az optimális tápanyag egyensúly 

biztosítása meghatározó, hiszen a növények 

különböző károsító szervezetekkel szembe-

ni ellenállóképességének és reakciójának 

alappillére ezen mikro alkotóelemek jelenléte. 

– a sejtfalak szilárdításában meghatározó a kallóz, amelyet a sejthártyában lokalizált 

 kallóz-szintáz enzim termel; 

– kórokozó és sejtfal kölcsönhatáskor emelkedik a lignin tartalom; 

– kórokozó fertőzésekor a növényi sejtekben és sejtek között fehérjék (PR) halmozódnak fel,  

 amelyek meghatározóak az ellenállóképesség kialakításában; 

– fertőzéskor felszabaduló káros szabadgyökök a növényi sejtek gyors nekrózisát okozzák, 

 a növény önvédekezési mechanizmusában lokalizálja a kórokozó szervezeteket.
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A búza sárga levélfoltosság kórokozója elleni védekezésben a növény a fertőzési pontok 

körül elpusztítja a sejtjeit (nekrózis) (Fotó: Dr. Varga Zsolt)

Ezen növényélettani folyamatok optimális működéséhez a megfelelő időpontban és meny-

nyiségben kijuttatott mikroelemek elengedhetetlenek. Az integrált védekezés jövőbeni egyik 

meghatározó technológiai eleme lesz a kritikusan pótolható tápelemek lombon keresztüli 

hatékony módon történő növénybe juttatása.
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A DR GREEN termékek speciális formulációjának köszönhetően gyorsan bekerülnek a 

növényi szövetekbe és a következő élettani hatásokat eredményezik: 

    � aktivizálják az anyagcsere folyamatokat;

    � növelik a fotoszintézis hatékonyságát (klorofi ll emelkedés);

    � javul a növények ellenállóképessége – stressztolerancia;

    � intenzívebb a virágzás és hatékonyabb a kötődés.

A DR GREEN lombtrágyák hatóanyag molekulái a kijuttatást követően gyorsan 

bekerülnek a növényi szövetekbe
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Permetlé kémhatás 

stabilizálása

A növényvédelmi permetezések során elke-

rülhetetlen több különböző típusú kemikália 

tankkombinációban történő együttes kijut-

tatása. Ebben az esetben az egyes termé-

kek keverhetőségén túl a tankkombináció 

stabilitását és a peszticidek/lombtrágyák 

megfelelő szintű hatékonyságát az alábbi 

paraméterek nagymértékben meghatároz-

zák: a permetezéshez használt víz kemény-

sége és hőmérséklete, valamint a keverést 

követően kialakult permetlé kémhatása (pH). 

1, A permetezéshez használt víz keménysége 

– a vízben oldott Ca és Mg sók mennyisége 

határozza meg a víz állandó keménységét. 

Magyarország területére általánosan jellemző 

a kemény (18-30 N°) és nagyon kemény (30 

N°<) vizek jelenléte. Az ilyen vizekből történő 

permetlé készítés esetében jelentősen csök-

kenhet a felhasznált peszticidek hatékonysá-

ga, ugyanis az oldott sók jelentős mennyiségű 

molekula megkötésére képesek (főként 

érvényes a glifozát, szulfonilurea, piretroid 

tartalmú szerek esetében). Ennek elkerülé-

sére a gyakorlatban általánosan elterjedt a 

szóda, vagy trisó optimális dózisban történő 

adagolása a vízlágyítás érdekében. Fontos a 

megfelelő a keménység beállítása, ugyanis 

a túlzott vízlágyítás sem előnyös, ebben az 

esetben nem megfelelő a permetcseppek 

képződése, terülése és növényfelülethez 

történő tapadása. 

2, A permetezéshez használt víz hőmérsék-

lete – főként kora tavasszal és késő ősszel 
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történő permetezéskor a túl hideg víz alkal-

mazása is kicsapódásokat eredményezhet. 

Erre fokozottan érzékenyek az OD és EW 

formulációjú növényvédő szerek. A hideg  

víz esetében a lombtrágyák keverhetősége 

is technikai problémát idézhet elő. Ezek-

ben az időszakokban az akadálymentes 

permetezések érdekében lehetőségtől 

és kapacitástól függően érdemes felszí-

ni tartályokban tárolt, vagy előmelegített 

vizet használni. 

3, A permetlé kémhatása – a tankkom-

binációban alkalmazott növényvédő sze-

rek és lombtrágyák eltérően befolyásol-

ják és alakítják ki a permetlé kémhatását. 

Általánosan kijelenthető, hogy a lúgos kém-

hatás a legtöbb peszticid stabilitását tekintve 

nem megfelelő, ezért cél, hogy a permetlé 

kémhatását inkább a savas tartomány felé 

igyekezzünk beállítani. A rovarölő szerek 

esetében a lúgos közeg több, mint 20 %-os 

hatékonyságcsökkenést okozhat. Az egyes 

tápelemek lombon keresztüli felvehetősé-

gét szintén nagymértékben befolyásolja a 

permetlé és levélzet felületén kialakult kém-

hatás. A foszfát felvételéhez kimondottan 

a savanyú kémhatás az optimális (3,0-3,7 

pH), de a cink is savas viszonyok (4,1-4,9 pH) 

között szívódik fel hatékonyan a szövetekbe.

A DR GREEN lombtrágyák gyártásának és 

fejlesztésének két fontos irányvonalát képezi 

a gyors oldódás, amely hideg hőmérsékletű 

víz esetében is maradéktalan homogenitást 

biztosít, valamint a permetlé kémhatásának 

stabilizálása. Ezen folyamatok maximális 

támogatásához a DR GREEN termékek 

oldódási aktivátor és pH stabilizátor adalé-

kanyagokat tartalmaznak.
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A DR GREEN termékek keverési szabályai:

1, A DR GREEN termékeket folyamatos keverés mellett a permetezőgép vegyszer bemosó 

tartályán keresztül adagoljuk a permetlé tartályába; 

2, A DR GREEN termékekkel törzsoldat készítése és a permetező tartály felső beöntő nyí-

lásán keresztül történő tömeges adagolás tilos!

3, A DR GREEN Gabona növényspecifi kált termék prokloráz hatóanyagtartalmú gombaölő 

szerekkel nem keverhető!

A DR GREEN termékek keverési sorrendjét az alábbi ábra szemlélteti
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DR GREEN PRIMETM magtrágya
új csávázástechnológiai lehetőség
Az előírt minőségű fémzárolt vetőmag az egyik alappillére a sikeres növénytermesztésnek. 

A kultúrnövények csávázása és a csírázást elősegítő és támogató technológiai megoldások 

egyedien kiemelt jelentőséggel rendelkeznek. 

Ennek okai a következő befolyásoló tényezők egymással szoros összefüggéseivel magyarázhatóak:

A DR GREEN PRIMETM magtrágya jelentősen 

segíti a csíranövények kezdeti fejlődését. 

(2022.06.24.) (Megjegyzés: Vizsgálat előírt 

szabvány szerint csíráztatópapír közegben, 

ellenőrzés 7-14. napon) (Forrás: Karintia Kft.)

1, Az energiaárak emelkedése a műtrágyaárak 

drasztikusan növekedését eredményezte. 

A műrágya hatóanyagdózis csökkentett 

kijuttatása rendkívül kockázatos megoldás, 

ugyanakkor tény, hogy a jelenlegi válásghely-

zetben kialakult bizonytalanság és a magas 

inputköltségek mellett megjósolhatatlan az 

őszi vetésű növények jövedelmezőségszintje;

2, A gazdasági árrobbanások a mezőgazdaság 

vetőmagszektorát is elérték. A vetőmagárak 

szintén jelentős emelkedése további extra 

beruházási terhet jelent a termelőnek, így 

többen a saját gazdaságban előállított akár 

harmadfokú vetőmag kezelésében és vissza-

vetésében gondolkodnak, amely az ellenőrzés 

és megfelelő minősítés hiányában szintén 

sok kockázatot rejt magában; 

3, Az elmúlt években tapasztalt klímaválto-

zás (erőteljes felmelegedés, csapadékhiány) 

megújult gondolkodást és újszerű techno-

lógiai elemek alkalmazását kényszerítik ki a 

termelőből, legyen szó az agrotechnikáról, 

genetikáról, vagy tápanyag- és növényvé-

delmi megoldásokról; 

4, Az Európai Uniós ‘Green Deal’ irányelvek 

következtében folyamatos a növényvédő szer 

hatóanyagok szabályozása (dóziscsökkenté-

sek, kivonások), amelynek többek között egyik 

következménye őszi kalászos gabonák eseté-

ben a nem hatékony inszekticides csávázás 

megvalósítása. Növényvédelmi szemszögből 

fokozottabb a veszélye a vektoriális erede-

tű vírusfertőzések emelkedésének. Ennek 

megakadályozására a termelők próbálják 

ugyan a vetésidőt késleltetni, de a hosszú 

enyhe őszi időszakok több esetben kedvez-

nek a kalászosokba betelepedő levéltetű és 

kabóca fajoknak. 

Kezeletlen         DR GREEN PRIMETM                       Standard              Standard 
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Az ismertetett tényezők függvényében abszolút fontos olyan újszerű alternatív technológiai 

elemek alkalmazása, amelyekkel tompíthatjuk a befolyásoló tényezők hatását és fokoz-

hatjuk a termelés intenzitását. A növények kezdeti fejlődésének erősítése és stimulálása 

meghatározza a növények későbbi életciklusát és a fenológiai stádiumának megfelelő 

fejlettségét.

A DR GREEN PRIMETM magtrágya erősebb kezdeti fejlődést eredményez (2022.06.24.) (Meg-

jegyzés: Vizsgálat előírt szabvány szerint talajban, ellenőrzés 7-14. napon) (Forrás: Karintia Kft.)

A fontosabb termesztett növények (kalá-

szosok, repce, kukorica, szója) esetében 

hatékony és újszerű technológiai lehetőség a 

DR GREEN PRIMETM magtrágya tápanyag-

csávázásra történő alkalmazása. A DR GREEN 

PRIMETM összetételét (P₂O₅-250,0; K₂O-170,0; 

B-2,5; Cu-1,75; Fe-35,0; Mn-30,0; Mo-0,25; 

Zn-32,5 g/kg) és minőségét tekintve is ki-

váló választási lehetőség az őszi kalászosok 

indító csávázásához. 

A Karintia Kft. laboratóriumában elvégzett 

kísérleteink is meggyőzően bizonyították, 

hogy a DR GREEN PRIMETM magtrágya 

jelentős mértékben segíti a csíranövények 

kezdeti fejlődését. A kísérletet 2021-ben 

betakarított Adesso fajtával szabvány előírás 

szerint végeztük. A 7. és 14. napon történt 

értékelések mutatták, hogy a gyökérfejlő-

désben és a vegetatív részek fejlődésében 

is pozitív hatást eredményezett a DR GREEN 

PRIMETM magtrágya alkalmazása.  

Az őszi kalászos gabonák tápanyag-csává-

zására a DR GREEN PRIMETM 200 g/t dózisát 

alkalmazzuk. A termék MicroActiveTM for-

mulációja biztosítja kiváló oldékonyságát, 

így a feloldást követően tudjuk a DR GREEN 

PRIMETM -ot a csávázóléhez hozzákeverni és 

a szemek felületére felvinni. A DR GREEN 

PRIMETM a gabonák csávázására használt 

peszticidekkel keverhető, főként a fungici-

dek élettani hatását tökéletesen kiegészíti.

DR GREEN PRIMETM Standard Standard
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A DR GREEN PRIMETM magtrágya alkalmazásának előnyei:

    � szilrád, mikrokristályos formuláció egyedien magas hatóanyagtartalommal (522 g/kg);

    � gyors és egyenletes csírázást biztosít;

    � erősebb gyökérzetet eredményez;

    � csökkenti a csírázáskori abiotikus és biotikus stresszhatásokat.

DR GREEN PRIMETM magtrágyával kezelt kukorica 

kezdeti gyökérfejlődése erőteljesebb, amely maga 

után vonja a vegetatív részek gyorsabb 

és dinamikusabb fejlődését.

DR GREEN PRIMETM kiszerelése 1 kg-os zsák

DR GREEN PRIMETM magcsávázás dózisa

Kultúrnövény Dr GREEN PrimeTM dózisa

Kalászosok (búza, árpa, rozs zab, tritikálé) 200 g/tonna vetőmag

Őszi káposztarepce 200 g/100 kg vetőmag

Kukorica 150 g/100 kg vetőmag

Szója 150 g/100 kg vetőmag

Napraforgó 150 g/100 kg vetőmag

Borsó/csillagfürt 80 g/100 kg vetőmag

16

D

k

D

Kezeletlen DR GREEN PRIMETM
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A kalászosok az egyedfejlődésük kezdeti 

időszakában (kelés-bokrosodás vége) fel-

veszik a nitrogén szükségletük több mint 

50%-át, kálium igényüknek pedig több 

mint 80%-át. Ez az érték a foszfor esetében 

nem haladja meg a 30%-ot. A korai vetésű 

őszi búzánál számolni kell azzal, hogy már 

ősszel jelentősen előrehalad a tenyésző-

kúp differenciálódása. A tenyészőkúp (ka-

lász) differenciálódás kedvező alakulása 

érdekében fontos, hogy a búza nitrogén 

ellátottságát kielégítsük, ami úgy biztosít-

ható, hogy az őszi időszakban a tervezett 

nitrogén mennyiség 30-50%-át juttatjuk ki. 

A nitrogén mellett fontos a növények mikroelem ellátottsága is. Ebben az időszakban első-

sorban a vas, a mangán és a réz mikroelemek szükségesek a növény zavartalan fejlődéséhez.

A kalászosok tápanyag-utánpótlási technológiájának összeállítása során vegye fi gyelembe,

hogy 1 tonna terméshez és a hozzá tartozó szalma mennyiséghez a növény az alábbi 

tápanyag mennyiségeket igényli: 

A kalászosok javasolt DR GREEN technológiája

DR GREEN kalászos gabona technológia

N P₂O₅ K₂O CaO MgO S B Cu Fe Mn Mo Zn

1 tonna 
terméshez

20-30 
kg

12 kg 22 kg
5-7 
kg

4-4,5 
kg

3-5 
kg

5-7 g 8-9 g
250-

360 g
70-

120 g
0,7-

0,9 g
60-95 

g

DR GREEN 
Gabona 
0,5-1 kg

DR GREEN 
Start
1-2 kg

DR GREEN 
Start
1-2 kg

DR GREEN
Gabona 

1-3 kg

DR GREEN
Gabona 

1-2 kg

DR GREEN
Gabona 
0,5 kg

DR GREEN
Energy 
1-2 kg

DR GREEN
Quality
1-2 kg

Csírázás  Bokrosodás   Szárnövekedés   Kalászhányás, virágzás        Érés
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A DR GREEN termékekkel lombon keresztül kijuttatható hatóanyag mennyiség/kezelés

A táblázat jól szemlélteti, hogy a DR GREEN termékek alkalmazása kiváló lehetőséget biztosíta-

nak a mikro- és makroelemek lombon keresztüli utánpótlásában, amely egyaránt befolyásolja 

a mennyiségi és minőségi paraméterek alakulását. 

Őszi búzában elvégzett kísérletünkben a következő kezeléseket alkalmaztuk:

A kezelés száma

1.

2.

3.

4.

A készítmény 
megnevezése

Kezeletlen kontroll

DR GREEN Gabona

DR GREEN Start

DR GREEN Gabona

DR GREEN Energy

DR GREEN Gabona

DR GREEN Start

DR GREEN Gabona

DR GREEN Quality

Talaj-növénykondicionáló

DR GREEN Gabona

DR GREEN Start

DR GREEN Gabona

DR GREEN Quality
 

Dózis
(kg/ha, l/ha)

2,0

1,0

1,0

1,0

2,0

1,0

1,0

1,0

3,0

2,0

1,0

1,0

1,0
 

Kijuttatás ideje

1 nóduszos állapot

kalászvédelemmel

1 nóduszos állapot

kalászvédelemmel

1 nóduszos állapot

kalászvédelemmel

 

(Forrás: Növénypathyka Kft., Kaposvár)

DR GREEN 
Gabona 
2 kg/ha

- - - - 18 g 560 g 10 g 100 g 120 g 160 g 1 g 40 g

DR GREEN 
Start 
2 kg/ha

240 g 1,2 kg - - - - - - - - - -

DR GREEN 
Energy
2 kg/ha

200 g -
800 

g
- - - - - - - - -

DR GREEN 
Quality 
2 kg/ha

- 1 kg 640 g - - - - - - - - -

N P₂O₅ K₂O CaO MgO S B Cu Fe Mn Mo Zn
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A DR GREEN technológiák a fehérje-, sikértartalmat és a Zeleny-szám értékét is növelték

A DR GREEN technológia alkalmazásával 5-8 

%-os kalászhossz növekedést tapasztaltunk. 

A kalászok tömege átlagosan 4-5 %-kal volt 

magasabb a kezeletlen növényekhez viszonyítva. 

A beltartalmi paramétereket (fehérje, sikér, Ze-

leny- szám) a CPR Europe laboratóriumában mér-

ték. A DR GREEN kezelések hatására magasabb 

értékek voltak, mint a kezeletlen parcellában. 

A DR GREEN Gabona + DR GREEN Start, valamint 

a DR GREEN Gabona + DR GREEN Energy keze-

lés 7 %-kal növelte a fehérjetartalmat, 12 %-kal 

a sikértartalmat, és 21 %-kal a Zeleny-számot.

Fehérjetartalom Sikértartalom Zeleny-szám

Kezeletlen kontroll DR GREEN technológia

A DR GREEN technológia alkalmazása június 22.-én is vitálisabban tartotta az állományt, így 

a növények jobban tolerálták a stresszhatásokat (Növénypathyka Kft., Kaposvár, 2022.06.22.)
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Őszi búza fajtasorban (Nova, 2022) szintén tesztelésre kerültek a DR GREEN technológiák. A 

fajták a növényvédelmi kezelésekkel egy menetben DR GREEN Start 2 kg/ha + DR GREEN 

Gabona 1 kg/ha (2022.04.06.), majd DR GREEN Energy 2 kg/ha (2022.05.19.) kombinációs 

kezeléseket kapták. Mindegyik fajta 10 tonna körüli termésátlagot produkált kiváló beltartalmi 

paraméterekkel.

DR GREEN technológiákkal kezelt őszi búza fajták magas terméshozammal

(Forrás: Saaten Union Kft. fajtasor, Nova, 2022.07.18.)

DR GREEN technológia eredményes a búzatermesztésben
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DR GREEN 

őszi káposztarepce technológia
Az őszi káposztarepce tápanyagigénye az egész vegetáció során magas. Az intenzívebb 

fejlődési időszak a bimbózástól a virágzásig tart, amikor a legnagyobb mennyiségben 

a nitrogént és káliumot veszi fel, az egyéb tápelemek (foszfor, kalcium, magnézium, kén) 

felvétele folyamatos a tenyészidőszak folyamán. A repce kifejezetten érzékeny a kén és bór 

tápelemek felvételére. A szükséges bór mennyiség 1/3-át a megfelelő télállóság kialakulása 

miatt ősszel fontos kijuttatni, míg a fennmaradó mennyiséget a tavaszi vegetációban két 

részletben adagoljuk a növényeknek. 

Az őszi káposztarepce javasolt DR GREEN technológiája

Levélfejlődés          Szárnövekedés   Bimbófejlődés      Virágzás  Becőképződés

Az őszi káposztarepce tápanyag-utánpótlási technológiájának összeállítása során vegye 

fi gyelembe, hogy 1 tonna terméshez és a hozzá tartozó vegetatív tömeghez a növény az alábbi 

tápanyag mennyiségeket igényli:

N P₂O₅ K₂O CaO MgO S B Cu Fe Mn Mo Zn

1 tonna 
terméshez

50-60 
kg

25-34 
kg

60-70 
kg

39-70 
kg

6-11 
kg

18-22 
kg

60-
120 g

10-40 
g

260 g
50-

100 g
1-2 g

160-
180 g

DR GREEN 
Olajos
 1-3 kg

DR GREEN 
Olajos
 1-3 kg

DR GREEN 
Olajos
 1-2 kg

DR GREEN 
Quality
1-2 kg

DR GREEN 
Quality
1-2 kg

DR GREEN 
Start
1-2 kg

DR GREEN 
Energy
 1-2 kg
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DR GREEN
Olajos 
2 kg/ha

- - - - 10 g 290 g 200 g 4 g 50 g 100 g 1 g 40 g

DR GREEN
Bór
2 kg/ha

- - - - - - 240 g - 100 g - - -

DR GREEN
Start 
2 kg/ha

240 g 1,2 kg - - - - - - - - - -

DR GREEN
Energy
2 kg/ha

200 g -
800 

g
- - - - - - - - -

DR GREEN
Quality 
2 kg/ha

- 1 kg 640 g - - - - - - - - -

A DR GREEN termékekkel lombon keresztül kijuttatható hatóanyag mennyiség/kezelés

Az őszi káposztarepce DR GREEN lombtrágyázási technológiában a következő kezeléseket 

alkalmaztuk:

A kezelés száma

1.

2.

3.

A készítmény 
megnevezése

Kezeletlen kontroll

DR GREEN Olajos

DR GREEN Start

DR GREEN Olajos

DR GREEN Energy

Talaj-növénykondicionáló

DR GREEN Olajos

DR GREEN Start

DR GREEN Olajos

DR GREEN Quality

Dózis
(kg/ha, l/ha)

2,0

1,0

2,0

1,0

3,0

2,0

1,0

1,0

1,0

Kijuttatás ideje

tőlevélrózsa

zöldbimbós állapot

tőlevélrózsa

zöldbimbós állapot

(Forrás: Növénypathyka Kft., Kaposvár)

N P₂O₅ K₂O CaO MgO S B Cu Fe Mn Mo Zn
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A DR GREEN technológiák alkalmazása pozitívan befolyásolta a becők hosszát 

(Forrás: VMKH Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály, Tanakajd)

A DR GREEN technológiák mellett növekedett az átlagos becőnkénti magszám

(Forrás: VMKH Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály, Tanakajd)
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A DR GREEN technológiával kezelt repce becői egészségesek és a jobb termékenyülés 

eredményeként több magot tartalmaznak

(Forrás: VMKH Agrárügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály, Tanakajd)

Őszi káposztarepce hibridsorban (Nova, 2022) üzemi szinten tesztelésre kerültek a DR GREEN

technológiák. A hibridek a növényvédelmi kezelésekkel egy menetben DR GREEN Start 2 

kg/ha + DR GREEN Olajos 2 kg/ha (2022.04.06.), majd DR GREEN Start 2 kg/ha + DR GREEN

Olajos 1 kg/ha (2022.05.02.) kombinációs kezeléseket kapták. Mindegyik hibrid kiemelkedő 

termésátlagot produkált kiváló beltartalmi paraméterekkel. 

DR GREEN technológiával kezelt őszi káposztarepce hibridek magas terméshozammal

(Forrás: Saaten Union Kft. fajtasor, Nova, 2022.07.12.)
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DR GREEN
napraforgó technológia
A napraforgó termesztésében a makroelemek 

közül a kálium a legnagyobb mennyiségben 

igényelt tápanyag. A nitrogén túlzott ada-

golása kerülendő, mivel a nitrogén lazítja 

szöveteket, így a növényeket ért biotikus 

stresszhatások gyorsabban érvényesülnek 

(kártevők és betegségek megjelenése). 

A napraforgónál fontos a megfelelő meny-

nyiségű kalcium és magnézium utánpótlása, 

mivel ezek az elemek szerepet játszanak 

az olajtartalom kialakulásában. A kalcium 

meghatározó a sejtmembránok áteresztő 

képességének szabályozásában, valamint 

a sejtfalak stabilitásának kialakulásában. 

A napraforgó kimondottan érzékeny a mik-

roelem-utánpótlásra, amelyek közül elsődle-

gesen a bór, de a mangán és a vas is fontos 

szerepet játszik.

A napraforgó javasolt DR GREEN technológiája

A napraforgó 1 tonna kaszatterméshez és a hozzá tartozó melléktermékhez az alábbi 

tápanyag mennyiségeket igényli:

Csírázás              Levél-       Szár-                Virágzat                         Virágzás       Érés

                             fejlődés   növekedés     kialakulása

N P₂O₅ K₂O CaO MgO S B Cu Fe Mn Mo Zn

1 tonna 
terméshez

40 kg 30 kg 70 kg 24 kg 12 kg 10 kg 160 g 19 g 260 g 55 g 10 g 95 g

DR GREEN
Olajos
 1-2 kg

DR GREEN
Bór
2 kg1 2 kg 2 kg

DR GREEN
Start
1-2 kg

DR GREEN
Energy
1-2 kg
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A DR GREEN termékekkel lombon keresztül kijuttatható hatóanyag mennyiség/kezelés

Üzemi gyakorlatban a napraforgót 8-10 levélpáros stádiumban DR GREEN Start 2 kg/ha + DR 

GREEN Olajos 2 kg/ha, majd csillagbimbós stádiumban DR GREEN Olajos 1 kg/ha + DR GREEN 

Energy 1 kg/ha-os dózisával kezeltük.

DR GREEN technológiával kezelt egészséges napraforgó állomány (Zala megye, 2022)

DR GREEN 
Olajos
2 kg/ha

- - - - 10 g 290 g 200 g 4 g 50 g 100 g 1 g 40 g

DR GREEN 
Bór
2 kg/ha

- - - - - - 240 g - 100 g - - -

DR GREEN 
Start 
2 kg/ha

240 g 1,2 kg - - - - - - - - - -

DR GREEN 
Energy
2 kg/ha

200 g -
800 

g
- - - - - - - - -

DR GREEN 
Quality 
2 kg/ha

- 1 kg 640 g - - - - - - - - -

N P₂O₅ K₂O CaO MgO S B Cu Fe Mn Mo Zn
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DR GREEN 

kukorica technológia
A kukorica nagy tápanyagigényén túl meg-

határozó tényező a rendelkezésére álló víz. 

A kukorica napi vízfelhasználása elérheti 

a 10 mm-et, a teljes vegetációs ciklusa so-

rán pedig közel 700 mm vizet használ fel.  

Ez tény nagymértékben határozza meg a 

tápanyagfelvételi és hasznosítási dinamikáját. 

A kukorica csírázásától 4-6 leveles stádiumig 

kifejezetten érzékeny a hasznosítható fosz-

for mennyiségére (hiány esetén antociános 

elszíneződés tapasztalható). A kukorica 

tápanyagfelvétele a talajhőmérséklet emel-

kedésével a 4-6 leveles stádiumot követően 

válik intenzívvé. A szemtelítődés időszakában 

a N és P felvétele is meghatározó. 

A mikroelemek közül a kukorica a cink hi-

ányára érzékenyen reagál. Főként meszes, 

foszforral jól ellátott talajokon gátolt a cink 

felvétele, amely jelentős termésveszteséget 

eredményezhet, ezért a kukorica esetében 

kulcsfontosságú a lombozaton keresztüli 

hatékony mikroelem utánpótlás. 

A kukorica javasolt DR GREEN technológiája

Csírázás        Levélfejlődés                Szármegnyúlás           Címerhányás       Virágzás     Szemfejlődés

DR GREEN 
Kukorica 

1-2 kg

DR GREEN 
Kukorica 

1-2 kg

DR GREEN 
Start    
1-2 kg

DR GREEN 
Energy    
1-2 kg
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A kukorica 1 tonna terméshez és a hozzá tartozó melléktermékhez az alábbi tápanyag meny-

nyiségeket igényli: 

N P₂O₅ K₂O CaO MgO S B Cu Fe Mn Mo Zn

1 tonna 
terméshez

20-28 
kg

11-22 
kg

18-26 
kg

5-7 
kg

4-5 
kg

4-5 
kg

20 g 12 g
80-

100 g
35 g 1 g 50 g

DR GREEN
Kukorica
2 kg/ha

- - - - 40 g 500 g 10 g 4 g 120 g 140 g 1 g 160 g

DR GREEN
Start 
2 kg/ha

240 g 1,2 kg - - - - - - - - - -

DR GREEN
Energy
2 kg/ha

200 g -
800 

g
- - - - - - - - -

DR GREEN
Quality 
2 kg/ha

- 1 kg 640 g - - - - - - - - -

A DR GREEN termékekkel lombon keresztül kijuttatható hatóanyag mennyiség/kezelés

Üzemi gyakorlatban a kukoricát címerhányáskor DR GREEN Kukorica 1 kg/ha + DR GREEN

Energy 1 kg/ha-os dózisával kezeltük. Megfelelő élettani feltételek mellett ez a technológia 

nagymértékben segítette a növények stressztoleranciáját.

DR GREEN technológiával kezelt egészséges kukorica állomány július közepén 

(Zala megye, 2022)
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DR GREEN 

szója technológia
A szójának főként a virágzás és hüvelyképződés időszakában magas a tápanyagigénye. A 

nitrogén szükségletének közel 40 %-át képes fedezni a gümők általi légköri nitrogénkö-

téssel. Foszfor és káliumigénye nagyon magas, így ezeknek a tápelemeknek alapvetően 

rendelkezésre kell állniuk a szója teljes növekedése során. A szója a lombtrágyázást meg-

hálálja, kifejezetten bórigényes növény, de mikroelemek közül nagyon fontos a megfelelő 

mennyiségű cink, vas utánpótlása is.

A szója javasolt DR GREEN technológiája

Csírázás               Levélfejlődés                Mellékhajtások        Virágzás              Hüvely- és               Érés
                                                                   növekedése              magképződés

A szója 1 tonna terméshez és a hozzá tartozó melléktermékhez az alábbi tápanyag mennyi-

ségeket igényli: 

N P₂O₅ K₂O CaO MgO S B Cu Fe Mn Mo Zn

1 tonna 
terméshez

50-60 
kg

25-34 
kg

60-70 
kg

39-70 
kg

6-11 
kg

18-22 
kg

60-
120 g

10-40 
g

260 g
50-

100 g
1-2 g

160-
180 g

DR GREEN 
Olajos  
1-2 kg

DR GREEN 
Bór       

1-2 kg

DR GREEN 
Olajos  
1-2 kg

DR GREEN 
Start    
1-2 kg

DR GREEN 
Quality  
1-2 kg
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DR GREEN 
Olajos 
2 kg/ha

- - - - 10 g 290 g 200 g 4 g 50 g 100 g 1 g 40 g

DR GREEN 
Bór
2 kg/ha

- - - - - - 240 g - 100 g - - -

DR GREEN 
Start 
2 kg/ha

240 g 1,2 kg - - - - - - - - - -

DR GREEN 
Energy
2 kg/ha

200 g -
800 

g
- - - - - - - - -

DR GREEN 
Quality 
2 kg/ha

- 1 kg 640 g - - - - - - - - -

N P₂O₅ K₂O CaO MgO S B Cu Fe Mn Mo Zn

A DR GREEN termékekkel lombon keresztül kijuttatható hatóanyag mennyiség/kezelés

Üzemi gyakorlatban a szója első kezelése a levélfejlődés időszakában DR GREEN Start 2 kg/

ha + DR GREEN Olajos 1 kg/ha-os dózisával történt meg, majd virágzás előtt DR GREEN 

Bór 1 kg/ha-os dózisát alkalmazták.

DR GREEN technológiával kezelt egészséges szója állomány augusztus elején 

(Zala megye, 2022)
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DR GREEN 

cukorrépa technológia
A cukorrépa szintén magas tápanyagigényű növény, különösen érzékeny a talaj foszfor és 

kálium ellátottságára. Ezeket a makroelemeket már ősszel alaptrágyaként fontos kijuttatni. 

A tápanyag feltöltésen túl tavasszal ügyeljünk a megfelelő minőségű vetőágy előkészítésére. 

A lombon keresztül történő tápanyag-utánpótlás a cukorrépa technológia meghatározó 

eleme. A növény nagyon érzékeny a bór utánpótlására. Ezt mikroelemet több lépcsőben 

a növényvédelemi kezelésekkel együtt kijuttathatjuk.

A cukorrépa javasolt DR GREEN technológiája

Csírázás                          Levélfejlődés                        Sorzáródás                             Gyökérfejlődés

A cukorrépa 1 tonna terméshez és a hozzá tartozó melléktermékhez az alábbi tápanyag meny-

nyiségeket igényli: 

N P₂O₅ K₂O CaO MgO S B Cu Fe Mn Mo Zn

1 tonna 
terméshez

4 kg 1,8 kg
6,5 
kg

1 kg
0,8 
kg

0,8 
kg

8-16 
g

0,8-
1,6 g

25-35 
g

6-10 
g

0,2 g 4-8 g

DR GREEN 
Cukorrépa 

1-2 kg

DR GREEN 
Cukorrépa 1-2 kg

DR GREEN 
Cukorrépa 1-2 kg

DR GREEN 
Bór 0,5-1 kg

DR GREEN 
Bór 0,5-1 kg

DR GREEN 
Energy 1-2 kg

DR GREEN 
Quality   1-2 kg

DR GREEN 
Start    
1-2 kg
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DR GREEN 
Cukorrépa
2 kg/ha

- - - - 80 g 520 g 60 g 4 g 120 g 80 g 1 g 40 g

DR GREEN 
Bór
2 kg/ha

- - - - - - 240 g - 100 g - - -

DR GREEN 
Start 
2 kg/ha

240 g 1,2 kg - - - - - - - - - -

DR GREEN 
Energy
2 kg/ha

200 g -
800 

g
- - - - - - - - -

DR GREEN 
Quality 
2 kg/ha

- 1 kg 640 g - - - - - - - - -

N P₂O₅ K₂O CaO MgO S B Cu Fe Mn Mo Zn

A DR GREEN termékekkel lombon keresztül kijuttatható hatóanyag mennyiség/kezelés

Üzemi gyakorlatban a cukorrépát sorzáródáskor és gyökérfejlődés időszakában DR GREEN 

Cukorrépa 2 kg/ha + DR GREEN Energy 1 kg/ha-os dózisával kezeltük. Az állomány megfelelően 

tolerálta a nyári hőségstresszt.

DR GREEN technológiával kezelt egészséges cukorrépa állomány július közepén 

(Baranya megye, 2022)
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DR GREEN 

burgonya technológia
A burgonya a makroelemek közül a kálium felvehető mennyiségén túl a nitrogénellá-

tottságra is érzékeny. A kálium meghatározó szerepet játszik a minőség kialakulásában. 

A mikroelemek közül a bór, mangán és cink játszik fontos szerepet. Ezeket az elemeket 

a DR GREEN termékek lombtrágyázásával a növényvédelmi kezelésekkel egy menetben 

többszöri alkalommal megoldhatjuk.

A burgonya javasolt DR GREEN technológiája

Kelés           Levélfejlődés                 Sorzáródás             Gumófejlődés                  Virágzás           Érés

A burgonya 1 tonna terméshez és a hozzá tartozó melléktermékhez az alábbi tápanyag meny-

nyiségeket igényli: 

N P₂O₅ K₂O CaO MgO S B Cu Fe Mn Mo Zn

1 tonna 
terméshez

200 
kg

28 kg
249 
kg

32 kg 15 kg 22 kg 100 g
60-70 

g
200 g

700-
750 g

0,2 g
450-
500 

g

DR GREEN 
Burgonya 1-2 kg

DR GREEN 
Burgonya 1-2 kg

DR GREEN 
Burgonya 1 kg

DR GREEN 
Bór 0,5-1 kg

DR GREEN 
Bór 0,5-1 kg

DR GREEN 
Quality 1-2 kg

DR GREEN 
Start 1-2 kg

DR GREEN 
Energy 1-2 kg
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DR GREEN 
Burgonya
2 kg/ha

- - - - 40 g 500 g 10 g 4 g 120 g 140 g 1 g 160 g

DR GREEN 
Bór
2 kg/ha

- - - - - - 240 g - 100 g - - -

DR GREEN 
Start 
2 kg/ha

240 g 1,2 kg - - - - - - - - - -

DR GREEN 
Energy
2 kg/ha

200 g -
800 

g
- - - - - - - - -

DR GREEN 
Quality 
2 kg/ha

- 1 kg 640 g - - - - - - - - -

N P₂O₅ K₂O CaO MgO S B Cu Fe Mn Mo Zn

A DR GREEN termékekkel lombon keresztül kijuttatható hatóanyag mennyiség/kezelés

DR GREEN technológiával segíthetjük a burgonya egészséges fejlődését. 
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DR GREEN
szőlő technológia
A szőlő és gyümölcstermő növények (álló-

kultúrák) tápanyag-utánpótlási stratégiája 

lényegesen különbözik a szántóföldi nö-

vényfajokétól. A növények mélyre hatoló 

gyökérrendszere kifejezetten alkalmas arra, 

hogy a vizet és a különböző tápelemeket 

távolabbi talajzónákból is megfelelően 

hasznosítsa, de mindenekelőtt fontos, hogy 

a fás részeiben a későbbi hajtásnövekedés-

hez megfelelő mennyiségben raktározza. 

A szőlő lombtrágyázása meghatározó a 

termesztéstechnológiában. A szőlő a mik-

roelemek közül a bór és vas ellátásra reagál 

érzékenyen. Súlyos bórhiány esetében a 

kialakuló fürtök hiányos kötődésűek, úgy-

nevezett „madárkás” fürtök alakulnak ki. A 

bórhiány fokozottan jelentkezhet aszályos 

évjáratban, de fajtaérzékenységek is elő-

fordulnak. A vas hiánya a levelek sárguló, 

klorotikus elváltozását eredményezi, amely 

egyaránt kihat a termés mennyiségére és 

minőségére.  

A szőlő esetében a lombtrágyázási techno-

lógiát az elvégzett levélanalízis eredményei 

alapján a DR GREEN termékekkel hiányta-

lanul elvégezhetjük. 

Bórhiány következtében kialakult madárkás szőlőfürt, a tünet kialakulását a 

DR GREEN kezelésekkel megelőzhetjük
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A szőlő javasolt DR GREEN technológiája

Levélfejlődés                   Virágzás                           Bogyófejlődés                                         Érés

DR GREEN technológiával segíthetjük a szőlő egészséges fejlődését és a minőségi termés 

kialakulását

DR GREEN
Gyümölcs 1-2 kg

DR GREEN
Gyümölcs 1-2 kg

DR GREEN
Gyümölcs 1-2 kg

DR GREEN
Gyümölcs 1-2 kg

DR GREEN
Start 2-4 kg

DR GREEN
Start 2-4 kg

DR GREEN
Energy 2-4 kg

DR GREEN
Quality 2-4 kg
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DR GREEN
gyümölcs technológia
A gyümölcstermő ültetvények tápanyag-

utánpótlása komplex feladat, ahol megfelelő 

hangsúlyt szükséges fordítani az ültetvény 

feltöltő tárgyázására és a lombtrágyázásokra. 

A nitrogént elsődleges tavasszal juttatjuk 

ki, de az őszi időszakban is meghatározó a 

szerepe. A foszfor

A megfelelő káliumellátottság javítja a gyü-

mölcsök minőségi paramétereit (gyümöl-

csök színe, íze, tárolása). A kálium növeli a 

növények szárazságtűrését, valamint a téli 

fagyokkal szembeni ellenálló-képességet. 

Az alma tárolási paramétereit alapvetően 

a kalcium határozza meg, azonban a talaj-

ból történő felvételét nagyon sok tényező 

határozza meg (kötöttség, kémhatás, hu-

musztartalom). 

A mikroelemek közül a gyümölcsösökben a 

vas, cink és a bór optimális mennyiségben 

történő biztosítása a meghatározó. A vashiány 

klorózist okoz, de súlyos esetben a levélzet 

idő előtti lehullása is bekövetkezhet. 

Gyümölcsösökben a cink hiányának általános 

tünete az aprólevelűség, de ennek az elemnek 

meghatározó szerepe van a virágzásban és 

a terméskötödésben.

A bór megfelelő adagolása szintén a virág-

zást és terméskötődést befolyásolja, ezért 

lombon keresztüli adagolását a virágzás 

idején, illetve a rügy-differenciálódáskor 

célszerű időzíteni. 

A mikroelemeket a gyümölcsösökben nagy 

hatékonysággal pótolhatjuk a DR GREEN

termékekkel lombon keresztül a vegetáci-

óban több alkalommal is.

A DR GREEN termékek nagy előnye, hogy 

a lombozaton keresztül gyorsan és haté-

konyan tudjuk a mikro- és makroelemeket 

pótolni a növényeknek, ezzel korrigálhatjuk 

az esetleges tápanyagfelvételi zavarokat.



38

Az almatermésűek javasolt DR GREEN technológiája

Rügypattanás   Levélfejlődés       Virágzás              Gyümölcsfejlődés                  Érés                     

DR GREEN
Gyümölcs 1-2 kg

DR GREEN
Gyümölcs 1-2 kg

DR GREEN
Gyümölcs 1-2 kg

DR GREEN
Gyümölcs 1-1,5 kg

DR GREEN
Start 2-4 kg

DR GREEN
Start 2-4 kg

DR GREEN
Energy 2-4 kg

DR GREEN
Quality 2-4 kg
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DR GREEN
zöldségnövény technológia
A zöldségnövények tápanyag-utánpótlási 

technológiája specializált szakterület és a 

legtöbb esetben a növény fajától, a term-

esztési körzettől és talajtípustól függően 

egyedi tervezést igényel. A termesztés sikerét 

meghatározó alaptrágyázási (területek alapt-

rágyázása, startertrágyázás, oldattrágyázás) 

megoldásokon túl a zöldségnövényeknél 

kifejezetten meghatározó technológia a 

lombtrágyák alkalmazása. A lombtrágyával 

kijuttatott hatóanyagok növénybe kerülésé-

nek útja a légzőnyílásokon keresztül lenne, 

ezzel szemben a lombozatra kijuttatott 

lombtrágyák jelentős része a kutikula réte-

gen keresztül kerül be a növény keringési 

rendszerébe. A bekerült tápelemek mozgása 

a növényen belül nem egyforma, a kálium, 

foszforsav és kén mozgékonyak a növényben, 

míg a kalcium és magnézium gyakorlatilag 

minimális elmozdulással rendelkezik. Para-

dicsomra kijuttatott foszfor 6 óra elteltével 

a növény minden föld feletti részébe képes 

eljutni (Horinka, 2010). 

A zöldségnövények nagyon élénk tüne-

tekkel reagálnak akár egyetlen mikroelem 

szélsőséges hiányára, ezért fontos ezen 

elemek optimális egyensúlyának beállítása 

és pótlása. A DR GREEN termékcsalád ren-

delkezik azokkal a szakmai tulajdonságokkal, 

hogy bármelyik zöldségnövény faj speciális 

tápanyagigényét kielégítse. 

Nem utolsó szempont a DR GREEN lombt-

rágyák esetében, hogy pH stabilizátor adalé-

kanyagnak köszönhetően optimális irányba 

mozdítja a permetlé kémhatását, ugyan-

is fi gyelembe kell vennünk azt a tényt, 

hogy a permetlé kémhatására a zöldség-

növények érzékenyen reagálnak, így fontos, 

hogy a kémhatás inkább alacsony (pH 4-5) 

szinten maradjon. A permetlé kémhatá-

sára a paradicsom, uborka, káposztafélék 

nagyon érzékenyek. 

A paradicsom, paprika javasolt DR GREEN technológiája

DR GREEN
Zöldségek 1-2 kg

DR GREEN
Start 2-4 kg

DR GREEN
Zöldségek 1-2 kg

DR GREEN
Energy 2-4 kg

DR GREEN
Zöldségek 

1-1,5 kg

DR GREEN
Quality 1-2 kg

Csírázás                          Levélfejlődés    Virágzás                   Érés
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Az uborka javasolt DR GREEN technológiája

A káposzta javasolt DR GREEN technológiája

  Csírázás                                      Levélfejlődés    Virágzás              Termésfejlődés

  Csírázás                     Levélfejlődés     Fejesedés                                  Termésfejlődés

DR GREEN
Zöldségek 1-2 kg

DR GREEN
Zöldségek 1-2 kg

DR GREEN
Zöldségek 1-2 kg

DR GREEN
Zöldségek 1-2 kg

DR GREEN
Zöldségek 1-1,5 kg

DR GREEN
Zöldségek 1-1,5 kg

DR GREEN
Start 2-4 kg

DR GREEN
Start 2-4 kg

DR GREEN
Energy 2-4 kg

DR GREEN
Energy 2-4 kg

DR GREEN
Quality 1-2 kg

DR GREEN
Quality 2-4 kg
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Vinasz technológia a gyakorlatban

A vinasz tápanyagkomponensei

A fogyasztók részéről egyre erősebb követelmény, hogy olyan élelmiszerek kerüljenek forga-

lomba, amelyek fogyasztása nem károsít, nem tartalmaz idegen anyagot, vegyületet. Keresve 

a természetbarát tápanyag-utánpótlási lehetőségeket – az ismertetett szempontok fi gyelem-

bevétele mellett –, mind gyakrabban használjuk a növényi maradványokat, termékeket közvet-

len vagy megfelelő átalakítás után (pl. komposztálás). Ilyen természetazonos anyag a vinasz.

A gyártási technológiákat fi gyelembe véve érthető, hogy a vinasz a cukorrépa számos erede-

tileg is benne lévő komponensét tartalmazza koncentráltan.

A vinasz forgalomba hozatali engedélye szerint a következő beltartalmi kívánalmaknak kell, 

hogy megfeleljen:

Küllem: Sötétbarna színű, jellegzetes, karamellre emlékeztető szagú, sűrű, ülepedésre 

hajlamos folyadék.

A cukorrépából a cukorgyárak a szacha-

rózt (kristálycukrot) állítják elő. A gyártás 

során keletkező magas szénhidráttartalmú 

melléktermék a melasz, amelyet többek 

között a szeszgyárak használnak fel alkohol 

előállítására, élesztőgombák segítségével. 

A szeszgyártás során keletkező mellékter-

mék a vinasz. Az szeszgyári erjesztés során 

keletkező cefrét alkohol mentesítik, majd az 

alkoholmentes kb. 10-12 % szárazanyag-tar-

talmú folyadékot többlépcsős folyamatban 

besűrítik, csökkentve az anyag víztartalmát 

létrehozva egy minimum 40 tömegszázalék 

szárazanyagtartalmú anyagot. A vinasznak 

több felhasználási lehetősége ismert, jelen 

esetben, mint tápanyag-utánpótlási termék 

és technológiai lehetőség kerül bemutatásra.

A vinasz tartalmazza azokat az anyagokat, 

vegyületeket, amelyek eredetileg is benne 

voltak a melegvízzel extrahált cukorrépa 

kivonatban és a melaszba kerültek, de a 

szeszgyári erjesztés és desztilláció során nem 

hasznosultak. Ilyen anyagok pld. a szabad 

aminosavak, fehérjék, nukleinsavak, szerves 

savak, vitaminok. Nagyobb mennyiségben 

még 5-8%-ban betain található a vinaszban. 

Ezenkívül tartalmaz olyan szerves vegyülete-

ket is, amelyek a mikrobiális folyamatokban, 

illetve bomlási folyamatokban keletkeznek, 

így glicerint, szerves savakat (tejsav, ecetsav 

stb.), vitaminok közül tiamint, ribofl avint, 

pantoténsavat, nikotinsavamidet, piridoxint, 

biotint. A szerves vegyületek mellett nagy 

mennyiségben találhatók szervetlen vegyü-

letek is, amelyeket a cukorrépa halmozott 

fel a vegetáció során. Ezek olyan vegyületek, 

melyek biztosították a növény tápanyagszük-

ségletét. Így a makroelemek (N, P, K) mellett az 

esszenciális mikroelemek sorát is tartalmazza. 
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Paraméter

Szárazanyag tartalom

Szerves anyag tartalom (m/m%)

Sűrűség

pH (10%-os vizes szuszpenzióban)

Nitrogén (N) tartalom

Foszfor (P₂O₅) tartalom

Kálium (K₂O) tartalom

Kalcium (Ca) tartalom

Arzén (As)

Kadmium (Cd)

Kobalt (Co)

Króm (Cr)

Réz (Cu)

Higany (Hg)

Nikkel (Ni)

Ólom (Pb)

Szelén (Se)
 

Mértékegység

m/m%

m/m% sz.a.

kg/dm3 

-

m/m% sz.a.

m/m% sz.a.

m/m% sz.a.

m/m% sz.a.

mg/kg sz.a.

mg/kg sz.a.

mg/kg sz.a.

mg/kg sz.a.

mg/kg sz.a.

mg/kg sz.a.

mg/kg sz.a.

mg/kg sz.a.

mg/kg sz.a.

Előírás

min. 40,0

min. 50,0

1,2±0,1

5,5±0,5

min. 4,0

min. 0,1

min. 8,0

min. 0,9

max. 10,0

max. 2,0

max. 50,0

max. 100,0

max. 100,0

max. 1,0

max. 50,0

max. 100,0

max. 2,0

A N-tartalom lehetővé teszi, hogy kedvező 

nitrogénforrást biztosítson a növény számára. 

A nitrogén-tartalmú vegyületei közül jelentős 

mennyiségben találhatók aminosavak. Ezen 

aminosavak nagy része a fémeket komplex 

formában tartalmazza, ezért kiváló növé-

nyi tápanyagként hasznosulnak. A gyors 

felvehetőségük révén a növényi fejlődésre 

igen kedvező hatásúak. Az aminosavak 

közül majdnem mindegyik megtalálható, 

az aszparaginsav és a glutaminsav kiemelt 

mennyiségben található.

A nitrogénforrás mellett magas káliumtartalma miatt is fontos növényi tápanyag a vinasz, 

ezenkívül további makro- és mikroelemek is megtalálhatóak, amelyeket a növény (a cukorrépa) 

halmozott fel a szükségleteinek biztosítására.

A cukorrépa nátriumot is halmoz fel a fejlődése során, amelynek mennyisége jelentkezik a 

vinaszban is. A relatíve magasabb nátrium-tartalom miatt szükséges, hogy a talaj tápanyag-gaz-

dálkodásánál erre is tekintettel legyünk.

Tartalmaz még ként (kb. 0,5-1,0 m/m% sz.a.) és magnéziumot, valamint számos mikroelemet, 

kiemelve a kb. 30-40 mg/kg sz.a. cink és 10-15 mg/kg bór tartalmat.
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50% szárazanyag tartalmú vinasszal számolva egy tonna/ha kiszórással kijuttatunk tehát:

    � 20 kg N hatóanyagot, amelynek 90%-a szerves kötésben található, vagyis hatása 

sok hétre nyúlik szét, míg 10%-a gyorsan felszívódó szervetlen kötésben van. Az összes 

kijuttatott nyersfehérje mennyiség az N tartalom 6,25-szerese, vagyis kg. 125 kg.

    � legalább 70 kg K (K₂O) hatóanyagot, amely szemben a kálisóval nem klóros, hanem 

szulfátos formában van jelen a vinaszban.

A vinasz alkalmazása
A vinasznak, mint biogazdálkodásban engedélyezett terméknek értékes komponenseit fi -

gyelembe véve minden szántóföldi növény kultúránál felhasználható tápanyagforrásként. 

Felhasználható alaptrágyaként önmagában vagy folyékony műtrágyákkal keverve, a gyártó - 

talajvizsgálatra alapozott - szaktanácsadása szerinti, de legfeljebb 2-2,5 t/ha, illetve házi kertben 

legfeljebb 0,3 kg/m2 mennyiségben.

Az aratás utáni időszakon kívül kijuttatható első fejtrágyaként is az őszi kalászoksokra, a tél végi, 

tavasz eleji időszakban, valamint tavaszi vetésű növények esetében a magágykészítés előtt. 

Kukorica, napraforgó esetében jó megoldás a kétszeri kijuttatás (ősszel aratás után tarlóra és 

tavasszal magágykészítés előtt), ahogy az őszi kalászosok esetében is, de itt a második adag 

már a kora tavaszi első fejtrágya lesz. Kétszeri kijuttatáskor a teljes mennyiség növelhető 3-4 

tonna/ha adagra.

A vinaszt leginkább közvetlenül aratás után 

célszerű kijuttatni a talajra. A szármaradvány-

ra, tarlóra történő kijuttatáskor előny, hogy a 

mikroorganizmusoknak is jó táptalajt biztosít, 

így a lebontást segíti. Közvetlenül a talajba 

történő vinasz bejuttatás után már néhány 

óra múltán a mikroorganizmus-populáció 

megsokszorozódik, az átalakító tevékeny-

ségük megnő. A gyors mikroorganizmus 

szaporodáshoz a vinasz kiváló tápanyag, a 

szénhidráttartalma biztosítja az aminosavak 

gyors beépülését. A vinasz nitrogénjének 

nagy hányada baktériumfehérjévé alakul. 

Így a vinasz nitrogénjének nagy része a 

feltalajban marad, így szolgálja a növényzet 

jó nitrogénellátását. Az eredményes vinasz 

kivitel hozamnövekedés és minőség javulás-

ban mutatkozik. 



44

Tarlóra történő kiszórás után célszerű a talajba dolgozni (tarlóhántás), de nem kötelező azonnal 

elvégezni, mert szemben a nitrogén műtrágyákkal az elillanás veszélye csekély, mivel a vinasz 

az erős napsugárzás hatására sem illan el, hanem egy fi lmszerű réteget képez a szármarad-

ványokon és a talajon. 

A vinasz kijuttatása
A vinaszt szuszpenziós műtrágyaszóróval (szó-

rókerettel) célszerű kijuttatni, de kijuttatása 

könnyen megvalósítható, ha a tartálykocsi 

(szippantó-kocsi) kifolyónyílása elé ütköző 

lapot szerelünk, így is biztosítható az anyag 

szétszórása. A két módszerrel elérhető, hogy 

gyorsan egy menetben juttassuk ki az egyszeri 

kb. 2,5 tonna/ha mennyiséget. Permetező-

vel történő kijuttatása is lehetséges, de ez 

mindenképpen lassabb munkafolyamat a 

nagy dózis kijuttatása végett, illetve nagyobb 

méretű (durvább) cseppképzésű fúvókákat 

kell alkalmazni (nitrosol), így nagyobb (4–6 

m/s) szélsebesség esetén is megfelelően 

kijuttatható. Kevésbé korszerű permetezőgé-

peken használatos ütközőlapos fúvókák is 

megfelelőek a célra. Fejtrágya esetében a 

permetezéssel történő kijuttatás kívánalma, 

hogy permetezéskor nagyobb cseppekben 

juttassuk ki a vinaszt, ne „porlasszuk” mert a 

levélfonákra kerülés fokozza a megégést. (Al-

kalmazható lombtrágyaként is előrehaladott 

fenológiai fázisban is, de a mennyiséget ekkor 

már 100 kg/ha adagban maximalizálni kell.)

A vinasz kijuttatása a termőterületre
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A vinasz tárolása
A vinaszból egyszerre nagy mennyiséget 

kell alkalmazni, a tárolási lehetőségről – a 

folyamatos munkamenet biztosítása végett 

– célszerű gondoskodni, nagyüzemi körülmé-

nyek között. Példa: amennyiben a kiszórást 

egy 11.000 literes kiszóró tartállyal végezzük 

(kb. 13 tonna), úgy az egyszeri töltéssel kb. 5 

hektár területet tud lekezelni, ami azt jelenti, 

hogy két töltésre elegendő a tartálykamionnal 

a tábla szélére szállított vinasz. Ahhoz, hogy 

biztosított legyen az utánpótlás és minimali-

zálni lehessen a fordulókör idejét, valamint a 

szállító kamionok számát (ezzel csökkentve 

a fuvarköltséget) a saját telephelyen történő 

tárolás és kamion töltés nagy előnyt jelent 

a munka idejét és költségeit tekintve. Leg-

egyszerűbb megoldás a medencés tárolás. 

További előnye a saját tárolásnak, hogy ezzel 

elkerüljük a csúcs felhasználási időszakokban 

jelentkezhető gyártói kiszolgálási nehézsé-

geket, áruhiányt. Célszerű tehát a szükséges 

mennyiséget betárolni, vagy minél nagyobb 

puffer mennyiség tárolásáról gondoskodni. 

Egy 500 tonnás medence 200 hektárra 

A vinasz, mint szeszipari melléktermék előállítása

A vinasz nem esik a veszélyes áruk szállításáról szóló (ADR/RID) szabályzatok hatálya alá.

A vinasz alapanyagai nem génmódosítottak (nem GMO), és növény-védőszer- valamint dioxin 

mentességüket szerződések garantálják.

Az Európai Tanács 834/2007/EK rendelete szerint a vinasz biogazdálkodásban felhasználható 

anyag. A vinasz a Biokontroll Hungária Nonprofi t Kft. által közzétett, az „Ökológiai gazdálko-

dásban felhasználható hatóanyagok és készítmények” listáján szerepel.

A vinasz kiváló beltartalmi értékeivel nagyon jó gazdasági eredményeket érhetünk el. A vinasz 

– és az egyéb hatóanyagok – felhasználásánál ügyeljünk a tápanyag-optimumok elérésére, a 

növények igényeinek a megfelelő kielégítésére, környezetkímélő talajhasználatra. 

elegendő vinasz táro-

lására elegendő.



46

DR GREEN technológia versenykukoricában
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Sikeres termelési szezont 
és jó eredményeket 
kívánunk Önnek!

Weboldal: www.valcumagro.com
Facebook: #valcumagro 
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Központi iroda:

8360-Keszthely, Rákóczi tér 20. (Keszthely Pláza, F9) 

Horváth Katalin – központi adminisztráció

+36 30 911 0964

katica@valcumagro.com

Grózner Melinda – központi adminisztráció

+36 30 411 2717

melinda@valcumagro.com

Szaktanácsadás és üzletágak:

Túri Dániel – ügyvezető

+36 30 620 7202

valcumagro@valcumagro.com

Dr. Varga Zsolt – Dr Green üzletág, termékmenedzser

+36 30 217 9256

zsolt.varga@valcumagro.com

Fekete Richárd – Műtrágya és vinasz üzletág, termékmenedzser

+36 30 994 1562

richard.fekete@valcumagro.com

Torma Sándor – Műtrágya és lombtrágya nagykereskedelem

+36 20 824 4788

sandor.torma@valcumagro.com




