
A VÁRHATÓ EREDMÉNYEK

A kezelés hatására nő a növény tápanyagfelvétele, életfolyamatai intenzívebbé válnak. Ennek köszönhetően a 
kezelt állományban csökken az élettani okok miatt elhalt oldalhajtások száma, arányaiban több lesz, amely kalászt 
fejleszt, így nagyobb lesz a négyzetméterenkénti kalászszám, amely a jó termés egyik alapja. A növényi sejtek 
szintjén kifejtett hatásával segíti a kalászképződés folyamatát, elősegíti a genetikailag meghatározott tulajdonsá-

gok magasabb szinten történő érvényesülését. Ezen keresztül a kezelés lehetővé teszi a kalászonkénti szemszám 
növekedését is. A technológia során a felhasznált növekedésszabályzó készítmény szárszilárdító hatása is érvény-

re jut, így a növényállomány állékonysága javul, azonban megdőlésre hajlamos fajta termesztésekor, vagy nagy 
adagú nitrogénműtrágya felhasználásakor a szárszilárdítás további beavatkozást igényelhet.

GYAKORLATI TANÁCSOK A TECHNOLÓGIA ALKALMAZÁSÁHOZ

• az ajánlott dózisokat, valamint a felhasználásra megjelölt fejlettségi állapotot tartsuk be, a kombináció kijutta-

tását a CCC-tartalmú készítmények okiratában meghatározott egy nóduszos állapotig végezzük el.
• amennyiben az Asahi SL és a CCC (klórmekvát) hatóanyagú készítmény Aloy Kalászos nélkül kerülne kijut-

tatásra, a tankkeverékben használjuk a levélen való megtapadást segítő Solar Plus adalékanyagot 0,1%-os 
töménységben. Amennyiben a hármas kombináció felhasználása mellett döntünk, hatásfokozó adalékanyag 
felhasználására nincs szükség, mivel az Aloy Kalászos készítmény tartalmaz terülést segítő adalékanyagot.

• a kezelést csak abban az esetben végezzük el, ha a kijuttatást követő napokban nem várható erősebb lehű-

lés. Hatástalanságtól, fitotoxicitási problémától nem kell azonban tartani, ha a permetezést követően enyhe 
hideghatás (-1-2 °C) érné a növényeket. Erős, mínusz 8-10 °C-os lehűléskor várjunk 5-7 napot a kombináció 
kijuttatásáig.

• a kombináció kijuttatására minimum 8-10 °C-os léghőmérséklet esetén kerüljön sor.
• folyékony nitrogénműtrágyával történő együttes kijuttatás nem javasolt, az ott alkalmazott cseppméret nem 

biztosít kellő fedettséget a megfelelő hatáskifejtéshez. Ilyen kezelést követően néhány nap elteltével kerülhet 
sor a kombináció kipermetezésére.

• a tankkeverékben a kombinációval egy menetben kijuttatható hektáronként 5 kg, a nitrogént karbamid formá-

jában tartalmazó nitrogén-műtrágya.
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ASAHI KALÁSZ-PLUSZ TECHNOLÓGIA ŐSZI BÚZÁBAN
A hozamok növelése a jövedelmező gazdálkodás biztosítása érde-

kében a szántóföldi növénytermesztést végző gazdálkodók alapvető 
érdeke. Ehhez nyújt segítséget az Agrometry Kft. új, őszi búzában 
alkalmazható technológiája.

Az őszibúza-termesztés eredményessége a terméselemek alakulásán 
múlik. Melyek ezek? 
A négyzetméterenkénti kalászszám, a kalászonkénti szemszám, 
valamint az ezermagtömeg. Amennyiben ezeket az alkalmazott ter-
mesztéstechnológia kellő mértékben támogatja, annak a betakarított 
termés mennyiségében mérhető eredménye lesz.

A négyzetméterenkénti kalászszám befolyásolására - a vetőmag-

normán túl - a bokrosodás minőségén keresztül lehet ráhatása az 
alkalmazott technológiának. Ez a folyamat már az ősz során, a növé-

nyek háromleveles állapotában megkezdődik, annak egyes elemei a 
téli időszak során is töretlenül zajlanak. A képződött sarjhajtásoknak 
azonban csak egy része járul hozzá a majdani terméseredményhez 
azzal, hogy kalász fejlődik rajtuk, egy részük pusztán asszimiláló fe-

lületként járul hozzá a termés növeléséhez, más részük pedig elhal. 

Az a technológia, amely növeli a produktív, kalászt hozó oldalhajtások 
számát, növeli a betakarított termés mennyiségét.

A kalászonkénti szemszám ugyancsak közvetlen hatással van a ter-
més mennyiségére. Ennek alapjait a csúcsi osztódószövetben kiala-

kult, a kalászban majdan kifejlődő padkák száma határozza meg. Ez 
a folyamat már nagyon korán, a bokrosodás végére, a szárbaindulás 
kezdetére lezárul. Minden olyan beavatkozás, amely ezt a folyamatot 
támogatja, közvetlen hatással lesz a termés mennyiségére.

Az ezermagtömeg meghatározó mértékben befolyásolja a termés 
mennyiségét. Az ajánlott technológia erre közvetlen hatással nincs, 
azonban a gyökérnövekedést támogatva elősegíti, hogy a kezelt nö-

vény nagyobb gyökértömege magasabb szintű tápanyag- és vízellá-

tást biztosítson a föld feletti részeknek.

KÉSZÍTMÉNY JAVASOLT MENNYISÉG KIJUTTATÁS IDŐPONTJA
Asahi SL 0,6 l/ha A készítményeket együttesen, 

tankkeverék formájában a  
bokrosodás végén kell kijuttatni.

CCC (klórmekvát) 375-563 g/ha hatóanyag
Aloy Kalászos 1,0 l/ha

AJÁNLOTT TECHNOLÓGIA

Asahi Kalász-plusz

 E-mail: info@agrometry.hu



Egyedülálló összetételű növekedésszabályzó készítmény 
az abiotikus tényezők, vagy technológiai okok miatt be-

következő stresszhatások oldására. Hatása sejtek szint-
jén jelentkezik, azok életfolyamatait intenzívebbé teszi, 
amelynek hatására a kezelt növény tápanyagfelvétele, 
fotoszintetikus aktivitása növekszik. Lombtrágyákkal tör-
ténő együttes kijuttatásakor javítja azok hasznosulását, de 
általában is fokozza a kijuttatott tápelem felvételét, hasz-

nosulását.

A technológiai ajánlásban a tápanyagfelvétel növelésé-

ben, a növényt ért stresszhatások gyors és hatékony ol-
dásában betöltött szerepe miatt szerepel. Segítségével az 
oldalhajtások tápanyagellátása javul, hatására csökken az 
elhalt, és növekszik a kalászt hozó oldalhajtások száma. 
Ezen túl a kalászkezdemény sejtosztódási folyamatainak 
intenzívebbé tételével lehetővé teszi a genetikailag meg-

határozott, a kalászban majdan padkák számát meghatá-

rozó tulajdonságok minél magasabb fokú érvényesülését.

CCC (klórmekvát)
Növekedésszabályzó készítmény, amely erősíti a szárat, 
javítja annak stabilitását, a kezelt növényállomány állóké-

pességét. 

A technológiai ajánlásban a gibberellin-szintézis gátlásá-

ban betöltött szerepe miatt kapott helyet, amely a főhajtás 
növekedését visszafogja, ugyanakkor a gyökér növeke-

dését serkenti, ezáltal javítja a sarjhajtások. valamint az 
osztódó csúcsi szövetek tápanyagellátását. 

Aloy Kalászos
Különleges formázással készülő, magas mikroelem-tar-
talmú levéltrágya, amely a magnéziumot gyorsan felvehe-

tő, valamit tartós hatású formában egyaránt tartalmazza. 
Cink- és réztartalmának köszönhetően támogatja a gyö-

kérzet növekedését. 
A technológiai ajánlásban magas mikroelem-tartalma, tá-

panyagainak magas fokú hasznosulása és elhúzódó hatá-

sa miatt szerepel, melynek révén a kezelt állomány kondí-
ciója javul, életfolyamatai intenzívebbé válnak.

Asahi SL 

Asahi SL Aloy Kalászos

Kezeletlen Asahi SL + CCCAsahi SL + CCC Kezeletlen

ÖSSZETÉTELE

15,7% magnézium 
260 g/l MgO-ban kifejezve:
  18 g/l magnézium-nitrát 
242 g/l magnézium-hidroxid 
     formában

3,0%  réz 
 (50 g/l Cu, réz-oxi- 

  klorid formában)

 7,9%  mangán 
  (130 g/l Mn, mangán-kar-

bonát formában)

 4,8%  cink 
  (80 g/l Zn, cink-oxid 

           formában)
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HATÓANYAG-TARTALOM: 
 0,1% 5-nitroguajakol  

Na-só (1 g/l)
0,2% o-nitrofenol Na-só (2 g/l)
0,3% p-nitrofenol Na-só (3 g/l)

FORMULÁCIÓ: 
vízoldható folyékony  
koncentrátum (SL).

FORGALMAZÁSI 
KATEGÓRIA: 

II.

MUNKAEGÉSZSÉGÜGYI
VÁRAKOZÁSI IDŐ: 

0 nap.

ÉLELMEZÉS-EGÉSZSÉGÜGYI 
VÁRAKOZÁSI IDŐ: 

KULTÚRA ÉVI (nap)

Őszi búza 56

MÉHEKRE VALÓ 
VESZÉLYESSÉG: 

nem jelölésköteles.

Az Asahi SL növekedéssza-

bályzó készítmény azonos 
a 658/2005. NTKSz számon 

engedélyezett 
 Atonik 

növekedésszabályzó 
készítménnyel.


