
Az NHDelta Ca levéltrágya paprikában és paradicsomban egyaránt kijuttatható az 
öntözővízzel (2-3 alkalommal, 7-15 napos intervallumban), de a növényvédelmi 
beavatkozásokkal egy menetben, állománypermetezéssel is. Az első kezelést a 
palántázást követően kell elvégezni. Hatására csökken a kiültetéssel járó stressz 
mértéke, intenzívebbé válik a gyökérfejlődés, valamint gyorsul a hajtásképződés. 
Az NHDelta Ca levéltrágyára jellemző citokinin-hatásnak köszönhetően a hajtá-
sok ízközei rövidülnek, így nő az egy növényre jutó virágok száma. A termékben 
található kalcium csökkenti a kalciumhiányból fakadó tünetek megjelenésének 
valószínűségét.

Az NHDelta Ca felhasználható kukoricában is, annak intenzív növekedési idő-
szakában. Hatására fokozódik a gyökérképződés, a kezelt állomány nagyobb 
gyökértömeget képez. Kijuttatása a zöldtömeg növekedésére is hatással van, 
nő a levelek felülete, fotoszintetikus aktivitásuk fokozódik, nő az előállított asz-
szimilátum mennyisége, fokozódik a kezelt növény ellenállóképessége a stresz-
szhelyzetekkel szemben. Különösen fontosak ezek a korai időszakban (5-6 leve-
les állapot), amikor a csődifferenciálódás megtörténik. Az ebben az állapotban 
rendelkezésre álló plusz asszimilátum együttesen az esetleges stresszhatások 
következményeinek mérséklésével közvetlenül hat a termés mennyiségére.

NHDelta Ca
FOLYÉKONY, NITROGÉNT, KALCIUMOT ÉS  

BÓRT TARTALMAZÓ LEVÉLTRÁGYA

KIÜLTETÉS 
UTÁN

PAPRIKA, 
PARADICSOM

ELSŐ VIRÁGOK MEGJELE-
NÉSEKOR, TELJES VIRÁG-
ZÁSBAN ÉS A TERMÉSKÖ-

TŐDÉS IDŐSZAKÁBAN

TERMÉS-
NÖVEKEDÉS 

IDŐSZAKÁBAN
TERMÉSÉRÉS 
IDŐSZAKÁBAN

2,5 l/ha
Permetezéssel vagy 

öntözővízzel

2,5-5 l/ha
Permetezéssel 

vagy öntözővízzel

2,5-5 l/ha
Permetezéssel vagy 

öntözővízzel

5 l/ha
Permetezéssel 

vagy öntözővízzel

5 l/ha
Permetezéssel 

vagy öntözővízzel

2-4 LEVELES ÁLLAPOTBAN 5-8 LEVELES ÁLLAPOTBAN
5 l/ha 

Korai posztemergens gyomirtások idején
5 l/ha

Posztemergens gyomirtások idején

Az NHDelta Ca levéltrágya levélzöldségekben egyaránt kijuttatható az öntöző-
vízzel (2-3 alkalommal, 7-15 napos intervallumban), de állománypermetezéssel, 
a növényvédelmi beavatkozásokkal egy menetben is. Az első kezelést a palántá-
zást követően kell elvégezni. Hatására csökken a kiültetéssel járó stressz mérté-
ke, intenzívebbé válik a gyökérfejlődés, valamint gyorsul a levélképzés. A levélfej-
lődés időszakában több alkalommal is kezelhetjük az állományt a levéltrágyával. 
A korábbi kezelések a másodlagos gyökerek fokozottabb képződését váltják ki, 
a későbbiek pedig serkentik a levélnövekedést és a növelik a fotoszintetikus 
aktivitást. A fokozottabb élettevékenység egyúttal nagyobb tápanyagfelvételt is 
jelent. Összességében az NHDelta Ca levéltrágyára alapozott technológia növeli 
a termés mennyiségét, javítja, erősíti a levélszerkezetet, kalciumtartalma miatt 
pedig csökkenti a hiánytünetként megjelenő szívbarnulás mértékét.

KIPALÁNTÁZÁS UTÁN LEVÉLFEJLŐDÉS IDŐSZAKA FEJKÉPZŐDÉSTŐL A BETAKA-
RÍTÁSIG 2 ALKALOMMAL

2,5-5 l/ha 5 l/ha 5 l/ha

KÁPOSZTA-FÉLÉK ÉS LEVÉLZÖLDSÉGEK (kínai kel, saláta, spenót)

PAPRIKA, PARADICSOM

KUKORICÁBAN ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT

KULTÚRA
A KIJUTTATÁSHOZ SZÜKSÉGES

MEGJEGYZÉS
SZER (L/HA) VÍZ (L/HA)

Őszi és tavaszi 
búza, 
őszi és tavaszi árpa

5,0 250-300

1. 2-3 valódi leveles állapot
2. bokrosodás kezdete
3. szárbaindulás-1 nóduszos állapot  
4. zászlóslevél kibomlása

Repce 5,0 250-300

1. 2-3 leveles állapot
2. szárbaindulás kezdete 
3. virágzás kezdete                          
4. virágzás vége

Kukorica (áru, cse-
mege, vetőmag) 5,0 250-300 1. 2-6 leveles állapot 

2. 8 leveles állapot       

Bab (száraz, zöld), 
borsó (száraz, zöld) 5,0 250-300

1. 8-10 cm-es állapot 
2. virágzás kezdete                          
3. hüvelynövekedés időszaka

Burgonya 2,5-4 ,0 250-500

1. 4-6 leveles állapot 
2. hajtásnövekedés                          
3. sorzáródás
4. bimbófejlődés                               
5. teljes virágzás 
7-10 naponként, a burgonyavész elleni 
permetezésekkel egy menetben, max. 
10 kezelésig

Szőlő 5,0-10,0 350-600

1. rügyfakadás
2. hajtásnövekedés  
3. virágzás kezdete 
4. virágzás vége
5. bogyónövekedés

Almástermésűek 
(alma, körte, birs) 5,0-10,0 400-600

1. rügyfakadás
2. virágzás kezdete 
3. teljes virágzás 
4. sziromhullás-terméskötődés 
5. gyümölcsnövekedés

Csonthéjasok 
(kajszibarack, őszi-
barack, cseresznye, 
meggy)

5,0-10,0 400-600

1. rügyfakadás
2. teljes virágzás 
3. sziromhullás-terméskötődés 
4. gyümölcsnövekedés

Paprika, paradi-
csom, uborka 5,0-10,0 350-500

1. első valódi leveles állapot 
2. hajtásnövekedés  
3. virágzás kezdete  
4. teljes virágzás-terméskötődés 
5. termésnövekedés

Öntözés, tápolda-
tozás (zöldség- és 
gyümölcsfélék) 

5,0-10,0 1000 l 
öntözővíz

zöldségfélékben 10-15 naponta 
gyümölcsfélékben a tenyészidőszakban 
4-5 alkalommal
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ÖSSZETÉTEL
15% nitrogén (N), melyből 10% amin-nitrogén (NH2) és 5% nitrát-nitrogén (NO3)
9% CaO (7% kalcium)
0,2% bór (B)

Az NHDelta technológia az Ecoculture Biosciences S.L. (www.ecoculturebs.com) 
által kifejlesztett eljárás, melynek során az amin-nitrogént különböző elemekkel 
stabilizálják. Ennek révén elkerülhető a nitrogénműtrágyázás során gyakran fellépő 
veszteség, amely a kijuttatott tápelem mennyiségének akár a 60%-kát is elérheti. 
Az NHDelta Ca levéltrágya egyedülálló módon kalciummal stabilizáltan tartalmaz-
za az amin-nitrogént, aminek számos előnye van a felhasználás szempontjából:
• a kalcium-amin kötést a talajlakó baktériumok nem képesek elbontani, az nem 

alakul át ammóniává, így az elillanásból fakadó veszteségtől nem kell tartani. A 
stabil kötés miatt a talajból történő kimosódás veszélye sem áll fenn, mivel nem 
megy végbe a nitráttá történő átalakulás. Mindezeknek köszönhetően a talajra 
kerülő levéltrágya veszteség nélkül tud hasznosulni.

• a stabil kalcium-amin kötés a levélre kerülő levéltrágya esetében is megakadá-
lyozza az ammónia képződését, így kizárja az elillanásból fakadó veszteséget, 
valamint a kezelt növény perzselődését

Az NHDelta Ca levéltrágyában a nitrogén amin- és nitrátformában van jelen, 
melyből ez utóbbiból tartalmaz nagyobb mennyiséget. Az amin-forma alkal-
mazásának a növény szempontjából számos előnye van:
• a növény a nitrogént ebben a formában tudja a legjobban, a legkisebb ener-

giaráfordítással felvenni és felhasználni (közvetlenül beépül az aminosavakba)
• felvétele gyökéren és levélen keresztül egyaránt megtörténhet
• hatása „citokinin-típusú”, azaz nem váltja ki a sejtek hosszirányú megnyúlását, 

nem okoz csúcsi irányú növekedést, megnyúlást (szemben a nitrátformában 
lévő nitrogénnel). A szövetek fellazulása sem következik be, amelynek a növény 
ellenállóképessége szempontjából van jelentősége egyes gombabetegségeknél. 

• a citokinin-hatás a számunkra kedvező módon az oldalirányú növekedést ser-
kenti, amely az oldalhajtások növekvő számában, valamint az erősebb, dúsab-
ban elágazó gyökérzetben mutatkozik meg.

• az amin-nitrogén az összes nitrogén-forma közül a legkisebb energiával hasz-
nosítható a növény számára (kb. 12-szer kevesebb mint a nitrát esetében)

• stresszelt állapotban a növények szüneteltetik a nagy energiaráfordítással járó 
nitrogén-formák felvételét, míg az amin-nitrogén esetében a felvétel ilyen körül-
mények között is folyamatos

• a levél által felvett amin-nitrogén kis energiaráfordítással beépül az aminosa-
vakba, a levelek felülete nagyobb lesz, a fotoszintetikus aktivitás fokozódik

Az NHDelta kalciumot is tartalmaz, amely azon túl, hogy stabilizálja a nitro-
gént, önmagában is fontos elem a növényi életfolyamatokban:
• fontos szerepe van a fehérjeképződésben 
• alapvető fontosságú a sejtmembránok és a sejtfal felépítésében, amelyek fon-

tosak a növényi részek szilárdításában, a betegségekkel szembeni ellenállóké-
pességben

• befolyásolja a membránok áteresztőképességét, ezáltal az anyagcsere folya-
matokra hat (pl: ozmotikus potenciálon keresztül hatással van a növény vízház-
tartására és a többi tápelem felvételére)

• másodlagos hírvivő stresszválaszok esetén (kalmodulin fehérjében)
• a gyökérnövekedéshez elengedhetetlen
• a bórral együttesen felel a pollentömlő növekedéséért, szerkezetének stabili-

tásáért
• serkenti az osztódó szövetek sejtjeinek hosszanti növekedését, differenciálódá-

sát, serkenti a sejtosztódást

Az NHDelta Ca egyaránt felhasználható ősszel és tavasszal is. Őszi kalászo-
sokban és káposztarepcében az őszi időszakban kijuttatva a talajon keresztüli 
hasznosulás lesz az elsődleges (kb. 90%), a fő felvételi hely a gyökér lesz. Ter-
mészetesen a tápanyagok felvétele a levélen keresztül is megtörténik (kb. 10%), 
amennyiben a permetlécsepp oda jut, de nem kell attól tartani, hogy a kiperme-
tezett készítmény a talajon kárba vész. A tavaszi vegetációs időszakban való ki-
juttatásakor a levélen keresztüli tápanyagfelvétel és hasznosulás lesz a meghatá-
rozó. A talaj növényborítottságától függően ezen keresztül hasznosul a kijuttatott 
készítmény 60-80%-ka, de a talajra kerülő készítmény sem veszteség, az esetleg 
oda hulló 20-40% is hasznosul a gyökérzeten keresztül. A tenyészidőszak későb-
bi részében, nagyobb lombozatra történő kijuttatásnál levélen keresztüli haszno-
sulás még nagyobb arányt fog elérni.

MINDENNEK KÖSZÖNHETŐEN AZ NHDELTA Ca  
HASZNOSULÁSA AKÁR A 90%-KOT IS ELÉRHETI

Az NHDelta Ca repcében egyaránt felhasználható ősszel és tavasszal is. Őszi idő-
szakban való felhasználásakor a fő hatása a jobb gyökeresedésben, a nagyobb 
gyökértömegben mutatkozik meg. Bár nitrogéntartalmú levéltrágyáról beszélünk, 
nem kell tartani az állomány megnyúlásától, a növények túlzott növekedésétől, 
így az áttelelésre nem lesz negatív hatással a kezelés. Ez annak köszönhető, 
hogy a tápelemet kisebb arányban tartalmazza nitrát-, és nagyobb arányban 
aminformában. Az NHDelta Ca eredményesen használható a tavaszi vegetáció-
ban is. Kora tavaszi felhasználásnál a cél az erősebb szárszerkezet kialakulása, 
a fotoszintetikus aktivitás növelése. A citokinin-hatás miatt fokozza a növények 
oldalirányú növekedését, azaz növeli a becőt hozó oldalhajtások számát, ami a 
jó termés alapja. A virágrügyek differenciálódására és az oldalhajtások számá-

nak növelésére csak abban az esetben lesz hatással a kezelés, ha azt a lehető 
legkorábban elvégezzük, együttesen a legelső növényvédelmi beavatkozással. 
A készítmény kalciumtartalma a virágzáskor segíti a terméskötődést és csök-
kenti a terméselrúgás mértékét. Az NHDelta Ca felhasználásával összességében 
nő a gyökérzet és a levélzet tömege, fokozódik a fotoszintézis mértéke, ezért a 
növények a környezeti vagy technológiai okok miatt bekövetkező stresszhatáso-
kat jobban tolerálják, azok negatív hatása a termés mennyiségére és minőségére 
kevésbé érvényesül. A vitálisabbá váló növény tenyészideje megfelelő időjárási 
körülmények között kb. 1 héttel meghosszabbodhat, ami a többlettermés és a 
jobb minőség egyik legfontosabb motorja.

A nitrogén a növények egyik leg-
fontosabb építőeleme, így érthető, 
hogy a mezőgazdasági termelésben 
a legnagyobb figyelmet ez az elem 
vívta ki magának. Önmagában ter-
mészetesen nem képes biztosítani 
magas termésszintet és jó minősé-
get, de megfelelő nitrogén-ellátás 
nélkül esély nincs ezek elérésére. 
Éppen ezért pótlására több techno-
lógia is a rendelkezésünkre áll. 

A megfelelő tápanyagszintet biz-
tosíthatjuk csupán alaptrágyázás-
sal is, de a magas szinten történő 
növénytermesztésben ezt minden 
esetben ki kell egészíteni a lom-
bon keresztüli nitrogénpótlással. A 
tenyészidőszak alatt akár többször 
is elvégzett lombtrágyázással ha-
tékonyan és eredményesen tudjuk 
befolyásolni növényeink fejlődését, 
éppen az adott fejlődési szakasz-
hoz méretezett tápanyagmennyiség 
kijuttatásával. Nem mindegy azon-
ban, hogy ezt mikor és milyen nitro-
génformával tesszük. 

A növények számára sok szempont-
ból előnyös, ha a nitrogénpótlás 
amin-formában (NH2) történik (ilyen 
formában épül be az aminosavakba 
a nitrogén).

Nitrogéntartalmú levéltrágya ... 

                        … más, mint a többi!

NHDelta Ca
FOLYÉKONY, NITROGÉNT, KALCIUMOT ÉS BÓRT TARTALMAZÓ LEVÉLTRÁGYA

• a talajoldatokban fordul elő, nem tud a talajszemcsék- 
hez kötődni

• könnyen kimosódik a talajból
• gyökéren keresztüli felvétele és a növény által hasznosít- 

ható formába történő átalakítása bonyolult, energiaigényes 
folyamat

• a növény aktív úton (transzportfehérjék segítségével), köz- 
vetlenül képes felvenni

• a felvételt követően azonnal a növényáramba kerül és nagy 
része a növényben a hajtáscsúcs irányába szállítódik 

• a túlzott nitrátfelvétel megnöveli a növény nitrát-tartalmát,  
ami egészségkárosító hatású

• a növényre gyakorolt hatása „auxin-típusú”, a hajtás- 
csúcs dominanciáját váltja ki, ami megnyúlást, a szöve- 
tek fellazulását okozza. Ezek miatt egyrészt romlik a  
növény állóképessége, másrészt fogékonyabbá válik 
egyes gombabetegségekkel szemben.

• a talajban megkötődik, nem mosódik ki
• ammóniává alakulva gázként elillan
• A gyökér számára felvétele egyszerűbb (aktív és 

passzív módon is felvehető)
• a gyökérszövetekben azonnal aminokká, aminosavak-

ká (pl. glutamin, aszparagin) alakul
• kisebb energiabefektetéssel használható fel a növény 

számára
• a növényre gyakorolt hatása „citokinin-típusú”, 

fokozza az oldalirányú növekedést, az oldalhajtások, 
valamint a gyökérzet elágazásainak számát

• a növény levélzetén keresztül közvetlenül felveszi,  
de a perzselés veszélye nagy

• a levélen gyorsan illékony ammóniává (NH3) alakul, 
jelentős veszteséget szenvedve el

• a talajban nitráttá (NO3
-) alakul át, ami a tipikus ni-

trát-okozta növekedési tüneteket eredményezi (csúcsi 
irányú növekedés, megnyúlás)

• a talajban nitráttá alakulásakor ammónia (NH3) kép-
ződik, ami egyrészt illékony, másrészt fitotoxikus lehet, 
főleg a csírázó növényekre

Ammónium (NH4
+)

Nitrát (NO3
-)

Karbamid (CO(NH2)2)

AJÁNLÁSOK AZ NHDELTA Ca FELHASZNÁLÁSÁRA A FONTOSABB NÖVÉNYKULTÚRÁKBAN

2 LEVELES ÁLLA-
POT-BOKROSODÁS 

KEZDETE
(október-november)

KORA TAVASZ, BOKRO-
SODÁS BEFEJEZŐDÉSE 

ELŐTT 
(T0 kezelés - február 

vége-március közepe)

SZÁRBAINDUÁS KEZ-
DETE, 1-2 NÓDUSZOS 

ÁLLAPOT
(T1 kezelés)

ZÁSZLÓSLEVÉL 
KITERÜLÉS-VIRÁGZÁS 

KEZDETE
(T2 kezelés)

2x2,5 l/ha
3-hetes időközönként 
vagy 1x5 l későbbi 

kijuttatás esetén

5 l/ha
Korai gombaölőszeres 

kezeléssel egy menetben, 
az első nitrogén-fejtrágyá-

zás idején

5 l/ha
Gombaölő- és gyomirtó- 
szeres kezelésekkel egy 

menetben

5 l/ha
Kalászvédelmi kezelésekkel 

egy menetben

Javasolt 
kombinációs partner:
Aloy Kalászos 1 l/ha

Javasolt 
kombinációs partner:
Aloy Kalászos 1 l/ha

Javasolt 
kombinációs partner:
Aloy Mg+S 2-4 l/ha

Javasolt 
kombinációs partner:
Aloy Mg+S 2-4 l/ha

ŐSZI BÚZA

2 LEVELES ÁLLAPOT-BOKRO-
SODÁS KEZDETE

(október - november)

KORA TAVASZ, BOKROSO-
DÁS BEFEJEZŐDÉSE ELŐTT             
(T0 kezelés - február vége- 

március közepe)

SZÁRBAINDUÁS KEZDETE,  
1-2 NÓDUSZOS ÁLLAPOT

(T1 kezelés)

2x2,5 l/ha
3-hetes időközönként vagy 1x5 l 

későbbi kijuttatás esetén

5 l/ha
Korai gombaölőszeres kezeléssel egy 
menetben, az első nitrogén-fejtrá-

gyázás idején

5 l/ha
Gombaölő- és gyomirtószeres 

kezelésekkel egy menetben

Javasolt kombinációs partner:
Aloy Kalászos 1 l/ha

Javasolt kombinációs partner:
Aloy Kalászos 1 l/ha

Javasolt kombinációs partner:
Aloy Mg+S 2-4 l/ha

ŐSZI ÁRPA

Az NHDelta Ca a kalászosokban egyaránt felhasználható ősszel és tavasszal 
is. Őszi időszakban való felhasználásakor fő hatása a jobb gyökeresedésben, a 
nagyobb gyökértömegben, valamint az erőteljesebb bokrosodásban mutatko-
zik meg. Mindezeken keresztül az őszi kijuttatás javítja az állomány áttelelését, 
csökkenti a növényeket ért stresszhatást. A citokinin-hatás fokozza a bokroso-
dás mértékét, nő a kalászt hozó sarjhajtások száma, javul azok túlélése, megte-
remtve ezzel egy jó termés alapját. Az NHDelta Ca eredményesen használható a 
tavaszi vegetációban is. Kora tavaszi felhasználásnál a cél az erősebb szárszer-
kezet kialakulása, a fotoszintetikus aktivitás növelése, de ebben az időszakban 
is hatással lesz a sarjhajtások fejlődésére, különösen fejletlenebb állományok-
ban. Ez a hatás viszont csak abban az esetben érhető el, ha a lehető legkoráb-
ban elvégezzük a kijuttatását, amint rá lehet menni a területre. Hatására csökken 
a növények csúcsi irányú növekedése, a szártagok rövidebbek és vastagabb 
falúak lesznek, így az állomány megdőlésének veszélye mérséklődik. A későbbi, 
zászlósleveles állapotban történő kezeléskor a zászlóslevél fotoszintetikus ak-
tivitásának növelésével a szembe beépülő tápanyagok termelésének fokozása, 
az ezerszemtömeg növelése a cél. Az NHDelta Ca felhasználásával összessé-
gében nő a gyökérzet és a levélzet tömege, fokozódik a fotoszintézis mérté-
ke, ezért a növények a környezeti vagy technológiai okok miatt bekövetkező 
stresszhatásokat jobban tolerálják, azok negatív hatása a termés mennyiségére 
és minőségére kevésbé érvényesül. A vegetációs időszak későbbi szakaszában 
kijuttatott NHDelta Ca megfelelő időjárási körülmények között kb. 1 héttel meg-
hosszabbíthatja a növény élettartamát, így a tartaléktápanyagok magba való 
beépülésére több idő áll a rendelkezésre. Ez egyaránt kedvezően befolyásolja a 
betakarított termés mennyiségét és minőségét.

2- LEVELES ÁLLAPOT-TŐLE-
VÉLRÓZSA                     

(október-november)

KORA TAVASZ, SZÁR-
BAINDULÁS KEZDETÉIG                                           

(február vége-március közepe)
ZÖLD-SÁRGA BIMBÓS 

ÁLLAPOT

2x2,5 l/ha 
3-hetes időközönként a kelés utáni 

első 6 hétben vagy 1x5 l/ha

5 l/ha
Szárormányos elleni kezeléssel egy 

menetben

5 l/ha
Rovarkártevők elleni kezelésekkel 

(pl. repcefénybogár) egy menetben

Javasolt kombinációs partner:
Aloy Kalászos 1 l/ha

Javasolt kombinációs partner:
Aloy Mg+S 2-4 l/ha +
 Bórneo 150 2-3 l/ha

Javasolt kombinációs partner:
Aloy Mg+S 2-4 l/ha + 
Bórneo 150 2-3 l/ha

ŐSZI KÁPOSZTAREPCE

NHDelta Ca NHDelta CaSztenderd NO3 Sztenderd NO3

DE MILYEN FORMÁBAN 
TUDJA FELVENNI A 
NÖVÉNY A 
NITROGÉNT?

AZ NHDELTA Ca LEVÉL-
TRÁGYA KALCIUMMAL 

STABILIZÁLT 
AMIN- ÉS NITRÁT-

FORMÁBAN 
TARTALMAZZA
A NITROGÉNT


