HA NEM SÜT
A NAP…

Komplex mikroelemtartalmú lombtrágya
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A növényvédelem természetes támogatója

CSÍRASZ

MI A MICROFULL?
Komplex mikroelemtartalmú lombtrágya a fotoszintézis hatékonyságának növelésére.
Összetételéből adódóan (1,5% réz, 1% mangán, 0,5% cink, 0,3% vas, 0,04% molibdén) a növényi életfolyamatokban, különösen a fotoszintézisben szerepet játszó fontosabb tápelemeket
kelátformában tartalmazza.

Mangán: a fotoszintézisben szerepet játszó vasionok háztartá-

Vas: főleg a fotoszintézis intenzitásában van szerepe. Hiányában nem
képződik elegendő klorofill, a levelek
klorotikus tüneteket mutatnak.
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sát szabályozza, a szilárdító elemek képződését serkenti.
Hiányában a megdőlés veszélye nő.

Réz: a fotoszintetikus rendszer fenntartásáCink: a kukorica fotoszintézis-

Cu

ében központi szerepet tölt be,
növekedési folyamatokat szabályoz.
Hiányában törpenövekedés, klorózis
figyelhető meg.

ban van kiemelkedő szerepe, annak aktivitását serkenti. Hiánya esetén a levelek, a kalászok csúcsa kifehéredik.
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Molibdén: nitrogén-anyagcserében játszik
szerepet. Nem megfelelő ellátás esetén a növekedés lassul, a virágzás és megtermékenyülés hiányos lesz.

Biostimulátor kezelés hatása őszi búzára
(Cibakháza, AGRO.bio Demo Farm, 2017. 06. 20.)
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Felhasználható szántóföldi és kertészeti kultúrákban 2,0 l/ha
dózisban, akár a növényvédelmi kezelésekkel egymenetben
kijuttatva.
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Az Algafix® és a MicroFull-os kezelésnek köszönhetően a kalászban lévő
szemek jobban kitelnek, amit jól szemléltet az, hogy a kalászhossz gyakorlatilag változatlan marad, viszont a kalászok tömege jelentősen növekszik.

kalászhossz
Algafix ®  

Algafix ® + MicroFull
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Fotoszintézis aktivitása nő

Nagyobb termés

Harmonikus tápanyagellátás

Ellenállóbb növény

Kiegyenlített állomány

Természetazonos kelátképző

Hatékony mikroelemfelvétel

Kisebb környezetterhelés

További információkért keresse bizalommal
területi képviselőinket:

Komplex mikroelemtartalom

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ

KELET-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ

KABAI GÁBOR | régióvezető, Zala megye
+36-30 402-2172, gabor.kabai@agrobio.hu

DANCS TIBOR | régióvezető
+36-30 552-3531, tibor.dancs@agrobio.hu

HORVÁTH MÁRTON | Veszprém és Komárom-Esztergom megye
+36-70 330-9013, marton.horvath@agrobio.hu
BEREGI ENDRE | Fejér megye
+36-30 378-8607, endre.beregi@agrobio.hu
DR. VARGA KATINKA | Somogy, Bács-Kiskun megye
+36-70 935-9892, katinka.varga@agrobio.hu
DR. KISS JÁNOS | Tolna és Baranya megye
+36-30 719-9584, janos.kiss@agrobio.hu
BAKODI GYULA | Győr-Moson-Sopron, Vas megye
+36-30 256-2709, gyula.bakodi@agrobio.hu

KISS MÁRIA | Nógrád és Heves megye
+36-70 935-9894, maria.kiss@agrobio.hu
SZTRAKON ZSOLT | Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
+36-20 324-0076, zsolt.sztrakon@agrobio.hu
KUTASI SÁNDOR | Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
+36-70 455-6931, sandor.kutasi@agrobio.hu
TAMÁS MARGIT | Jász-Nagykun-Szolnok megye
+36-70 455-6935, margit.tamas@agrobio.hu
GYŐRI-DANI JÓZSEF | Csongrád és Békés megye
+36-30 352-5058, jozsef.gyoridani@agrobio.hu
KANIZSAI DOROTTYA | Pest megye
+36-70 935-9895, dorottya.kanizsai@agrobio.hu

Felhasználás előtt olvassa el a használati útmutatót és tartsa be az ott leírtakat! A termékismertetőben közreadott adatok és eljárások kizárólag tanácsadás célját szolgálják. A készítmény
hatékonyságát számos olyan tényező befolyásolhatja, ami hatáskörünkön kívül esik (időjárás, raktározás és felhasználás körülményei), ezért az ebből eredő károkért nem tudunk felelősséget vállalni.

