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A növényvédelem természetes támogatója
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MI A TRICHOMAX?
Trichoderma harzianum hiperparazita hasznos gombát tartalmazó készítmény. Összetett
hatásával az egész vegetáció során segíti a kultúrnövények egészséges fejlődését, így biztosítva a magasabb terméshozam és a jobb minőség lehetőségét.
Bármely kultúrában alkalmazható mikrobiológiai termék, amely hatékonyan támogatja a gombaölő
szerek hatását a fertőzések kialakulásának csökkentésével.
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A TrichoMax átlagos hatása a főbb kultúrákban
(AGRO.bio DEMO FARM PROJEKT, 2017–2018)
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A TrichoMax oltóanyagunk felhasználása az elmúlt két termelési szezonban 5-14%-os mértékben javította azon növényeink tulajdonságait,
amelyeknél a biokontroll tevékenységnek kiemelt szerepe van a talajban áttelelő és onnan fertőző kórokozók miatt.

termésminőség várható.

A TRICHOMAX ALKALMAZÁSA
Valamennyi szántóföldi és kertészeti kultúrában 1-2,5 kg/ha
dózisban alkalmazható, a vetés előtti talaj előkészítéskor a
talajra kijuttatva, majd a talajba bedolgozva.
BactoFil® termékekkel közösen kijuttatva a biológiai hatása fokozható.

A TRICHOMAX-BAN LÉVŐ
TRICHODERMA HARZIANUM GOMBA
BIOKONTROLL HATÁSÁNAK KÜLÖNBÖZŐ FORMÁI:

Fungicid hatású növényvédő szerekkel és talajfertőtlenítőkkel együtt nem alkalmazható!

További információkért keresse bizalommal
területi képviselőinket:

1. parazitizmus
(Phytium sp.-vel szemben)

2. izoláció
(Fusarium sp.-vel szemben)

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

3. parazitizmus
(Sclerotinia sclerotiorummal szemben)

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. Az AGRO.bio Hungary Kft. szavatolja, hogy a termékben az engedélyokiratban szereplő baktériumtörzsek szintén az engedélyokiratban meghatározott csíraszámban vannak jelen.

