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A MIKROELEMEK JELENTŐSÉGE
Minden mikroelem- eltekintve a bórtól, ami a sejtfalak strukturális komponenseként kakukktojásnak számít-,
enzimek alkotórésze, vagy enzimatikus reakciókban közvetlenül részt vesz. Mindegyik mikroelem különböző
számú enzimnek a része, ill. folyamatnak a befolyásolója. Így pl. a nikkel (Ni) csupán egyetlen növényi enzimben,
az ureázban lelhető fel. Ezzel szemben egy egész sor enzim katalizátor központjában vasat (Fe) találunk. Legalább
35 olyan enzim ismert, aminek az aktivitását a mangán (Mn) befolyásolja. Azt kell feltételezzük, hogy a mikro
tápanyagok funkcióiról a tudásunk még nagyon gyerekcipőben jár. Bizonyíték erre, hogy csak mostanában
tudtuk meg, hogy a bór (B) a sejtfalak pektinanyagának szerkezetépítő alkotóeleme. Egy másik jó példa a
nikkel (Ni) kérdése. A Ni az állatoknál esszenciális elem, pedig nincs bennük ureáz enzim. Így tehát a nikkelnek
komplexebbnek kell lennie, mint amennyire jelenleg ismerjük.

Bór (B)
A bór (B) az a tápanyag, amire leginkább a magasabb növényeknek van szükségük. Ez az a mikroelem,
aminek az elsődleges funkciója még a közelmúltban is nagy kérdőjel volt. Mostanában vált ismertté, hogy
a B szerkezetépítő eleme a sejtfalban található pektineknek és a sejten belüli biomembránoknak. Mivel
a szerepét főként a citoplazmán kívül, a sejtfalban és a plazmamembránban tölti be, „külső elemnek“ is
szokták nevezni. Figyelemre méltó tény, hogy a gyökérzetben fellépő bórhiány nagyon rövid időn belül a
gyökérnövekedés lelassulásához és a gyökérsejtek káliumvesztéséhez vezet. A B virágzáskor a pollentömlő
növekedéséhez elengedhetetlen. A bórhiány sokkal látványosabban jelentkezik a növény generatív
szakaszában (kevesebb szemmennyiség), mint a vegetatív szakaszban (kevesebb rügy, hajtás). A Zn-hez
hasonlóan a B-igény is magasabb a növény napsütötte oldalán. Ez jelzi a B szerepét a toxikus szabad gyökök
működésének korlátozásában, amik az anyagcsere folyamatok során a világos oldalon jobban képződnek.

Réz (Cu)
A vashoz és a mangánhoz hasonlóan a réz (Cu) is változtatja a vegyérték számát (Cu+ – Cu2+). Ezért a réznek
fontos szerep jut az elektrontranszportlánc redox-rendszereiben a fotoszintézis során, valamint a sejtlégzésben
is. Rézhiány esetén mikroszkóp alatt a sejtfalak alacsony lignin tartalma figyelhető meg. A következmények
súlyosak lehetnek a növények stabilitására és a szállító szövetek felépítésére nézve. A vegetatív növekedéstől
is erősebben gátolt a generatív fejlődés, mert a rézhiány a pollensterilitáshoz vezethet. Gabonaféléknél
extrém esetben üres kalászok fejlődnek. A réz a talajban erősen kötődik a szerves anyaghoz. Szerves anyag
kivitele a földre- vagy akár a zöldtrágyázás-, korlátozza a réz hozzáférhetőségét. A növényi szervezeten belül
megfigyelhető a réz és a nitrogén mennyiségének kölcsönhatása. A réz belső raktározásán a túlzott nitrogén
ellátottság ront. A növényi szövetekben megfelelő rézellátottság esetén jól vizsgálható, hogy ne lépjünk át
egy kritikus Cu/N arányt és ne alakuljon ki rézhiány.

Mangán (Mn)
A vashoz hasonlóan a Mn is képes az oxidációs számát megváltoztatni, amiből a fiziológiai funkcióinak egy része
levezethető. A Mn az egyetlen olyan elem, ami a Mn2+/ Mn3+ redoxpárban elég magas oxidációs potenciállal
rendelkezik ahhoz, hogy a fotoszintézis folyamatában önállóan képes a vizet oxidálni. Ilyenkor oxigén (O2)
keletkezik. A Mn-nak ez a képessége a földi élethez elengedhetetlen. Az evolúció folyamán ez döntő lépés volt
a magasabb fejlettségi szintek felé, ahol a sejt komplementerekben a reaktív Mn3+ került előtérbe. A primitív
bakteriális fotoszintézis során ez még nem volt lehetséges. Oldható és a növények számára felvehető a redukált,
Mn2+ forma, ami a talajban egyensúlyban van az oxidált, oldhatatlan Mn4+-al. A Mn felvehetőségét a pH-érték
és a talaj oxigén tartalma nagyban befolyásolják. Gabona földeken – főként tavasszal – ez úgy mutatkozik,
hogy az állomány a traktor nyomában sokkal zöldebb, mint mellette. Ez nagy valószínűséggel Mn hiányra
utal, mert a tömörödött talajban a Mn könnyebben felvehető, mint a levegőzött, lazább szerkezetű részeken.
Az intenzív mezőgazdaság az egyre gyakoribb talajlazítással, javuló vízelvezetéssel, vagy az esetenként túlzott
meszezéssel kedvez a Mn hiány előfordulásának. Mn hiánytünetek gyakran klorózis formájában jelentkeznek,
de a vashiánnyal ellentétben nem a legfiatalabb, hanem a fiatal, éppen kiterülő leveleken figyelhetők meg.

Cink (Zn)
A cink a növényben, ugyanúgy, mint a talajoldatban, kétértékű kation formájában található meg. Fiziológiai
szerepe főként enzimek katalizálásában, valamint tetraéder komplexek képzésében nyilvánul meg. A Zn
stabilizálja a fehérjék térbeli szerkezetét, valamint a regulációs fehérjéket a DNS-ben és RNS-ben. Tipikus
cinkhiány tünet a kislevelűség, ami a fitohormon-háztartásban fellépő zavarok miatt alakul ki. Újabb
kutatások bizonyítják, hogy a megfelelő cinkellátottság jobb betegség-ellenállóságot, valamint jobb pollenés vetőmag vitalitást biztosít.

Molibdén (Mo)
A molibdén (Mo) magasabb rendű növények négy enzimjének a része. A nitrogén felvétel folyamatának
kezdő enzimjeként a Mo-tartalmú nitrát-reduktáz enzim gondoskodik róla, hogy a felvett nitrátből a nitriten,
majd az ammónián át vezető út végén növényi aminosavak, fehérjék épülhessenek fel.
A Mo hiány éppen ezért a növényt mérgező nitrát felhalmozódásához vezethet. Különösen jelentősé elem a
Mo a pillangós növényeknél, mert azok nitrogenáz enzimje Mo-t tartalmaz. Ezért azok a növények, amelyek
növekedésükhöz a levegő nitrogénjére vannak utalva, a Mo hiányból következő nitrogénhiány miatt kisebb
növésűek, alacsonyabbak lesznek. Ezeken túl a Mo hiány okozta gátolt pollenképződés, alacsonyabb
terméshozam és a levéldeformációk fiziológiai okai egyenlőre még nem ismertek.

RUDD

A megbízható kombináció
Az oldat optimális hatóanyagtartalmának köszönhetően a RUDD a növények levelén, szárán, törzsén, gyökérrendszerén keresztül képes felszívódni, ezáltal lehetségessé válik a növények tápanyagigényének optimális mértékű biztosítása.
A RUDD általános használatával a hagyományos műtrágyák (nitrogén, más egyéb hatóanyag-tartalmú műtrágyák) mennyiségének akár 25 %-os csökkentése lehetséges. A kelátképzőnek és a sűrűbb gyökérzetnek köszönhetően a talajból a tápanyag
felvétele nagyobb mértékű lesz.
• A RUDD megújítja az öreg, károsodott szöveteket.
• A RUDD aktiválja a növényi enzimek képződését.
• Elősegíti a gyökérképződést, különösen a másodlagos gyökerek kialakulását.
• A cyroprotect hatáson keresztül, nagyobb ellenállást biztosít a növénynek az extrém
időjárási hatásokkal szemben.
• RUDD alacsony pH tartalmával a talajok pH-szabályozóképességét is biztosítja.
• Erősíti a növény természetes immunrendszerét, ezáltal ellenálló képességét a vírusos
és bakteriális fertőzésekkel szemben.
• Elősegíti a virág-, gyümölcsképződést, javítja a termés minőségét.
• Környezetbarát, nem tartalmaz semmilyen nehézfémet, használata után szermaradvány sem marad a növényben.
• A RUDD jól keverhető az összes növényvédő szerrel.

Felhasználási javaslat
Kultúra

Alkalmazási időszak

Szántóföldi növények:

800 ml RUDD 300 l vízhez a vegetáció kezdetén
400 ml RUDD 300 l vízhez 2–3 szoros ismétléssel

Zöldségfélék (Paradicsom, Paprika,
Sárgadinnye, Görögdinnye…)

2000 ml RUDD, 300 l vízhez a vegetáció kezdeti időszakában
250 ml RUDD, 300 l vízhez 2–3 szoros ismétléssel.

Gyümölcs és szőlő:

1500 ml RUDD 300 l vízhez tavasszal
500 ml RUDD 300 l vízhez 2–3 szoros ismétléssel.

Cukorrépa, Krumpli, Hagyma,
Fokhagyma, Sárgarépa:

600 ml RUDD 300 l vízhez a vegetáció kezdetén
300 ml RUDD 300 l vízhez 2–3 szoros ismétléssel

Dió, Mogyoró

1500 ml RUDD 300 l vízhez a vegetáció kezdetén
400 ml RUDD 300 l vízhez 2–3 szoros ismétléssel

Dísznövények:

600 ml RUDD 300 l vízhez a vegetáció kezdetén
2–3 szoros ismétlés 15 naponta

Vetéselőkészítés:

2 l RUDD 100 kg vetőmag áztatásához.

Sportfüvek, pázsitok:

2 havonta 10–12 l/ha

Növénykondícionáló szer

Megbízható minőség!

STARTER MŰTRÁGYÁK
• Mikrogranulátum
• Kiváló minőség
• Gazdaságosság
• Vetőmaggal egymenetben vetésre
• Jó kezelhetőség
• Kiváló beltartalom
• Magas hatóanyagtartalom

mikrogranulátum starter műtrágyák

Tuttoferti® Tavaszi starter
Magas foszfor- réz-, vas-, cink- és bórtartalmú összetett mikrogranulált műtrágya
szántóföldi növények vetésével egy menetben történő starter trágyázására.
A készítmény vetőgépre szerelt mikrogranulátum szóró műtrágya adapterrel, és a
granulátum típusú talajfertőtlenítő szerekkel együtt egy tartályból is kiszórható.
Javasolt technológia
Szántóföldi növények esetében a vetéssel egy menetben kiadott
magas foszfor- és mikroelem tartalmú, műtrágya a talajban stabil hatóanyagainak köszönhetően a gyors gyökérképződés, és a
korai fázisban, főként hűvös időjárás esetén is felvehető foszfort
biztosítva a töretlen fejlődés záloga. A magas foszfortartalomból
eredő foszfor túlsúly kompenzálására, valamint a korai réz, cink
vagy egyéb ME-hiány megelőzésére a készítmény magas ME-tartalommal is rendelkezik. Mikrogranulátum formulációja révén
(szemcseméret: 0,5–1 mm) biztosítja a tökéletes eloszlást a mag
körül, mely révén a növény gyökerei számára már a kezdetektől
felvehetőek a korai fejlődésben nélkülözhetetlen tápelemek.
Felhasználás
Kukoricában, napraforgóban: 15–25 kg/ ha vetéssel egy menetben. Olajrepcében: 20–30 kg/ha vetéssel együtt.
Magról vetett zöldségnövényekben: 25 kg/ha vetéssel egy
menetben.
Zöldségnövények (szántóföldi és zárt termesztő
beren
dezések) és lágyszárú dísznövények palántázása előtt: 5–10
g/m2 mennyiségben a talajra szórva, majd bedolgozva.
Szőlő, fásszárú dísznövények, bogyós gyümölcsök: 30–50 g/
tő, telepítéskor az ültetőgödörbe szórva.
Gyümölcsfák: 50–80 g/tő, telepítéskor az ültetőgödörbe szórva.
Gyeptelepítés: 3,0–6,0 g/m2, telepítés előtt a talajba dolgozva
vagy a magkeverék vetésével egymenetben.
Üvegházi földkeverék: 0,4–0,6 kg/m3 a földkeverék alkalmazása előtt egyenletesen a közeghez keverve.
Kiszerelés: 25 kg-os műanyag zsák

Tuttoferti®
Tavaszi starter

EK-Műtrágya – NP 08-41
mikrogranulátum

Tartalma:
0,3% réz, 0,5% vas, 1,0% cink es 0,2% bór

Kultúra

Felhasználási javaslat

Dózis

Kukorica

starter

15-25 kg/ha

Napraforgó

starter

25 kg/ha

Szója

starter

15-20 kg/ha

Egyéb kultúrák

starter

15-25 kg/ha

Mikrogranulátum

Targo® Tavaszi starter
A Tuttoferti Kft. kifejlesztett egy olyan folyékony starter műtrágyát, amely kiváló alternatívát biztosít azon
partnereink számára, akik a starter trágyázást folyékony foszforral szeretnék megoldani.
A Targo® Tavaszi starter használata biztosítja a gyors gyökérnövekedést, a zavartalan tápanyagfelvételt,
egészséges gyökérzetet, kiegyensúlyozott növekedést garantál a növénynek. Fokozza az auxin hormon termelődését, ami a gyökér növekedéséért is felelős. Hatására a növény legalább 30%-al nagyobb gyökér
tömeget fejleszt.
Összetétel:
3 % Nitrogén (karbamid-N)
30 % Foszfor (vízoldható P2O5)
2 % Cink (vízoldható Zn)
Alkalmazásának előnyei:
• Egyedülállóan magas foszfor és cink tartalmának köszönhetően hatékonyan stimulálja a
primer gyökérzet fejlődését.
• könnyen kezelhető, egyenletesen kijuttatható.
• talajból is könnyen felvehető, nem kötődik a
talajkolloidokhoz.
• Széles körben felhasználható igazi folyékony
tavaszi starter trágya.
Felhasználási javaslat:
10-15 liter/ha

Tuttoferti® Őszi starter
mikrogranulátum formában

Az Tuttofert őszi starter műtrágya nem csak tápanyagforrás,
hanem talajjavító hatású bioaktivátor is.
A talaj termékenysége nagymértékben a talaj humintartalmától függ.
Hatóanyag-tartalom:
Nitrogén: 10%
Foszfor: 40 %
Továbbá tartalmaz:
Réz: 1 %, Cink: 0,5 %
Tuttoferti® Őszi starter előnyei:
– gazdag szerves és ásványi anyagokban, melyek nélkülözhetetlenek a növény növekedéséhez
– összetételének köszönhetően képes a mag közelében tartani a vizet, így folyamatos talajnedvességet biztosít
– javítja a vetőmagvak csírázó- és életképességét
– serkenti a gyökerek növekedését és lehetővé teszi a jobb tápanyagfelvételt
– serkenti a növény enzimtermelését
– növeli a növény természetes ellenálló-képességét a betegségek és kártevőkkel szemben
– fokozza a növények nitrogénfelvételét
– támogatja a növény klorofill, cukor és aminosav képzését, segíti a fotoszintetizációt
– képes a gyökérzóna közelében tartani a vízben oldódó szervetlen műtrágyát, csökkentve a tápanyag
kimosódását
– jelentősen javítja a talajok vízmegtartó képességét, csökkentve a növények vízigényét
– segíti a tápanyagok növények számára lassan, folyamatosan felvehető formába történő átalakulását
– korlátozza a talajban lévő toxikus anyagokhoz való hozzáférhetőséget
– semlegesíti a savas és a lúgos talajokat egyaránt, növeli a talaj pufferkapacitását
Tuttoferti® Őszi starter használatával
javulnak a termés minőségi és mennyiségi
paraméterei, csökkenthető
az alapanyag- és munkaerő-költség.

Vaskó Attila, Gönc – Őszi búza vetése
Tuttoferti® őszi starterrel egymenetben Horsch Pronto DC4-el.

Mikrogranulátum

TuttoFerti® őszi starterműtrágya:
Váltsa ki a külön művelettel végzett műtrágyázást és annak költségeit, hátrányait!
Válassza a garantáltan hasznosuló, biztonságos „vetéssel egymenetben” technológiát!

Hogyan és mit tud megtakarítani?
A TuttoFerti Kft. Őszi startere egyedülálló megoldást kínál:
Mivel a startertrágyázás a vetéssel egymenetben történik így
időt nyer, üzemanyagot spórol, valamint egy felesleges taposási kártól megkíméli szántóföldjét.

TuttoFerti®

Őszi starter
N-P 10.40

Miért biztonságos?
A mikrogranulátum közvetlenül a vetőmagba keverhető, ezért
a csírázó növény mellett ott lesznek a felvehető tápanyagok,
így biztosított a fejlődő növény folyamatos ellátása.
A hagyományos műtrágyákkal szemben a starterműtrágya a
vetőmaggal együtt kerül a talajba ez által nem tud elillanni,
lekötődni, kimosódni, => garantáltan hasznosul => ezért csupán 30 kg/ha elegendő belőle. Környezetbarát, mert nem nitrátosítja feleslegesen a talajt. (Inhibitált nitrogén forma, nitrátérzékeny területeken különösen ajánlott!)
Hogyan lehetséges?
A vetőmag és a granulátum szemcsemérete (1,5-2,2 mm) és
fajsúlya megegyezik így nem válnak szét külön frakciókra a vetőládában, sőt a vetőgép működéséből adódó vibráció segíti
a jobb elkeveredést, így elég csak rétegesen tölteni a granulátumot és a vetőmagot. (1 réteg vetőmag, 1 réteg granulátum).
Gépigény:
Gabonafélék esetében nem igényel plusz adaptert vagy gépet a starter használata, egyszerűen csak 30 kg-al kell növelni a
hektáronkénti kijuttatást. (1. ábra)
Repce esetében a kiszóráshoz adapter szükséges, melyet cégünk partnerek részére biztosítani tud. (2. ábra)

1. ábra

Tartalma:
10-40 NP + mikroelemek
(Cu 1%, Zn 0,5%)

2. ábra

Mikrogranulátum

Baranyai Tibor,
Szabadegyháza
TuttoGyökér® hatása
őszi káposztarepcére.

Tutto® Gyökér
folyékony starter lombtrágya
Összetétel:
Nitrogén (N) 5 %
(ammónium nitrogén 2,5 %,
nitrát nitrogén 2,5%)
Foszfor (P2O5): 45 %
Bór (vízoldható): 0,1%
Molibdén (vízoldható): 0,002%

Söjtöri Dezső, Zalagyömörő 2017 tavasz
Vetéssel egy menetben, 2 l/ha Tutto®Gyökér-rel vetett kukorica.
A vetés végére elfogyott az anyag és nem tankolták újra.
Látszik, hogy a dűlő zöld, míg a sora foszforhiányos lett.

A foszfornak fontos szerepe van a gyökérképződésben és meghatározó a repce, búza télállóságában.
A Tutto® Gyökér starter-lombtrágya - a könnyen felvehető magas foszfor tartalomnak köszönhetően - intenzívebb gyökérképződést biztosít a növények számára. Jobb lesz a tápanyag és vízfelvétel, aktívabb az asszimiláció. Magasabb lesz a növényi sejtekben felhalmozott cukrok koncentrációja, ami jobb télállóságot eredményez.

Tutto® Gyökér folyékony starter = kiegyenlített, télállóbb állomány
Termény
Repce, búza

Alkalmazás
Célkitűzés
Felhasználási javaslat
Őszi foszfor ellátás, gyökérerősítés,
2 liter/ha (3kg/ha) levéltrágyaként
télállóság növelése

Csomagolás: 4 l
Alkalmazási javaslat
Őszi gabona, 3 alkalommal
• őszi kezelés, 5-8 levél állapotban 2-5 lt/ha
• szárbaszökkenéskor, 2-5 lt/ha
• virágzáskor, 2-3 lt/ha
Tavaszi gabona, 1 alkalommal
• szárbaszökkenéskor, 2-3 lt/ha
Tavaszi árpa, 2 alkalommal
• szárbaszökkenés kor, 2-3 lt/ha
• kalászhányáskor, 2-3 lt/ha
Kukorica, 2-3 alkalommal
• Alaptrágyázás: 10-15 l / ha vetés előtt talajban földolgozva vagy
keverjük a hígtrágyaval együtt!
• 2-3 l/ha, 4 leveles állapotban
• 2-3 l/ha, 7 leveles állapottól 10 leveles állapotig
Cukorrépa ,2-3 alkalommal
• Alaptrágyázás: 10-12 l / ha vetés előtt talajban földolgozva vagy
keverjük a hígtrágyával együtt!
• 2-3 l/ha, sorzáródáskor
• 2-3 l/ha, Cerkospóra ellen permetezőszerrel együtt (1-2 alkalom)!
Repce, 3 alkalommal
• 2 l/ha, 8 leveles állapotkor (gombaölőszerrel együtt), ősszel
• 1-2 alkalommal tavasszal, 1-2 l/ha

Szója, Borsó, Bab
• Alaptrágyázás: 7-10 l / ha vetés előtt talajban földolgozva vagy
keverjük a hígtrágyával együtt!
• 2-3 l/ha, a mikor a növény kb. 20 cm magasságba van!
Napraforgó , 2 alkalommal
• Alaptrágyázás: 7-10 l / ha vetés előtt talajban földolgozva vagy
keverjük a hígtrágyával együtt!
• 2-3 l/ha, 6-8 leveles kor
Burgonya, 2-3 alkalommal
• Alaptrágyázás: 10-12 l / ha vetés előtt talajban földolgozva
vagy keverjük a hígtrágyával együtt!
Burgonyafajtától függően:
• jó Gumókötődési fajtáknál, 2 l/ha, gumókötődés után, gombaölő szerrel
• nehéz v. rossz gumókötődési fajtáknál 2 l/ha, gumókötődés
előtt, gombaölő szerrel
Olajtök
• Alaptrágyázás: 7-10 l / ha vetés előtt talajban földolgozva vagy
keverjük a hígtrágyával együtt!
• tavasszal, 2-3 l/ha, oldalhajtásokkor

Növénykondícionáló szer

Megbízható minőség!

MIKROELEMEK
• Kiváló minőség
• Gazdaságosság
• Jó keverhetőség
• Jó kezelhetőség
• Kiváló beltartalom
• Magas hatóanyagtartalom

Magas hatóanyagtartalmú mikroelem-koncentrátumok

Tuttoferti® Bór ajánlata
Műtrágyatípus:
EK Műtrágya – Bór tartalmú folyékony
műtrágya
11% vízben oldódó Bór, (150 g/liter,
feloldva)
Szántóföld-, gyümölcsös-, szőllészet- és
kertészetben előforduló BÓRHIÁNY
megelőzésére és kezelésére
REPCE

Előnye:
• nem kell előkészíteni, könnyen felhasznalható
• Bórhiány száraz időszakban gyakran fordul elő.
• Magas pH-értéknél a növény Bór felvétele a talajból nehézkes, ezért a
Tuttoferti® Bór-ral történő lombtrágyázás sokkal hatékonyabb, mint a talajba
kijuttatott Bór alkalmazása.
• A Tuttoferti® Bór lombműtrágya a bórigényes növények számára elegendő
mennyiségben és folyamatosan biztosítja ezt a mikroelemet.

GABONA

• Megakadályozza a szár
• megnöveli a kalászok és
kirepedését
a bennük levő szemek
• Javítja a megtermékenyítést
számát
• Növeli a hüvelyek ill. a hüvelyen
belüli magok számát

KUKORICA

CUKORRÉPA

• Javítja növekedést
• javítja a megtermékenyítést
és a viragzat fejlődését
• megakadályozza a sterilitást
ill. a csövek deformációját

• cukortartalom-növekedés
• megakadályozza a
kismeretű répák kialakulását
• megakadályozza a szíves
szárazrothadásos tüneteket

Lebosol® Bór
Tuttoferti® Bór

Összetétel:

11%-a vízoldható Bór (150 g/liter B)
(bór-etanol-amin)

Felhasználási javaslat (Felhasználandó kizárólag a szükséges mennyiség)
Kultúra

adagolás (l/ha)

Alkalmazási időszak

alapesetben

hiánytünet esetén

2

3

ősszel

2

3

szárbainduláskor

2

3

virágzás előtt

0,5

1

ősszel

0,5

1

szárbainduláskor

0,5

1

virágzás előtt

2

3

csírázástól a 2. lomblevél kialakulásáig

2

3

csillagbimbós állapotig

KUKORICA

2

4

3-leveles állapottól virágzásig (fürtös indulás) 2 alkalommal

BURGONYA

1,5

3

15 cm-től virágzásig, 2 alkalommal, növényvédőszerekkel

ZÖLDSÉG

2

4

2-3-szori felhasználás, 2-3 hetes időközönként

2

4

3-leveles állapottól

2

4

virágzásig

2

5

virágzás előtt

2

5

virágzáskor

2

5

virágzás után

REPCE

GABONA

NAPRAFORGÓ

SZŐLŐ

GYÜMÖLCS

Mikroelemek

Tuttoferti® Bór ajánlata
Tuttoferti® SzuperBór
Magas bór és molibdén tartalmú lombtrágya
• javítja a pollenek vitalitását és ezáltal jobb megtermékenyülést biztosít
• segíti a növényt az intenzív virágzásban, fokozza a kötődést
• javítja a sejtfalak erősségét és rugalmasságát
• A bórt a leghatékonyabb bór-etanol-amin formában tartalmazza
• Molibdén tartalma segíti a nitrogén anyagcsere folyamatokat, ahol a nitrátból több lépésben nitrit lesz
• Molibdén tartalma hüvelyes növények esetében a levegő nitrogénjének megkötéséhez hozzájárul
Mivel a bór a talajban egy mobil tápelem, így különösen laza szerkezetű talajokban várható az erős hiánya.

Javasolt technológia:

Amint van elég levélfelület a lombtrágya felvételéhez, célszerű kijuttatni, hogy a vegetáció során megfelelő mennyiségben rendelkezésre álljon.

Felhasználható:

minden szántóföldi és kertészeti kultúrában

Dózis:

Általánosan bór pótláskor hozzáadva 1 liter/ha

Összetétel:

9%-a vízoldható Bór (bór-etanol-amin)
2% vízoldható Molibdén (Mo)

Mikroelemek

Tuttoferti® Calcium

Összetétel: 12% vízben oldódó kalcium
223 g/l CaO formájában (16,8%)
Sűrűség: 1,33 kg/l • pH: 7,8–8,8,
Szín: színtelen

Kalcium-klorid oldat

Kompatibilitás
A Tuttoferti® Calcium kompatibilis a legtöbb gyakori növényvédő szerrel. A gyakorlatban előfordulhatnak előre meg nem jósolható
kölcsönhatások is, így javasolt egy kompatibilitási vizsgálat elvégzése kis mennyiségű termékkel. Ne keverje
foszfát vagy szulfát tartalmú műtrágyával. Amennyiben valamilyen műtrágyával vagy növényvédő szerrel
együtt kívánja alkalmazni, töltse fel a permetezőt 2/3 részig vízzel, majd ehhez külön-külön adja az egyes
termékeket. A Tuttoferti® Calcium legyen az utolsóként hozzáadott komponens.
Tárolás: 4 °C felett
A termék hatóanyaga és annak hatása: A kalciumszint alacsony a savanyú talajok, homokos vagy könnyű
talajok (kimosódás), savanyú tőzeges talajok esetében, valamint szárazság idején. A kalciumhiány gyakran
megmutatkozik magas nitrogén- és káliumtartalmú, ill. nagy méretű gyümölcsökben. A kalciumhiány jelei:
levélszél barnulása, befelé forduló levelek, károsodott növekedési helyek, a gyümölcs csökkent keménysége,
keserű mag és rossz eltarthatóság.
Alkalmazás
Termény

Célkitűzés

Alkalmazási javaslat

Minden termény esetén

kalciumpótlás

Magvas gyümölcsök
Eperfélék

gyümölcskeménység javítása, a mag keserűségének és a tárolás során
kialakuló betegségeknek a megelőzése
gyümölcskeménység, gyümölcsméret és eltarthatóság javítása

5-10 l/ha levéltrágyaként legalább 500 liter vízben feloldva; háton hordozható
permetezővel alkalmazva 1%-os töménységben
többszöri alkalmazás 7-10 l/ha mennyiségben a dió mérettől a betakarításig

Bogyósok

gyümölcskeménység, gyümölcsméret és eltarthatóság javítása

Csonthéjasok
Gyümölcszöldség
Keresztesvirágúak, leveles zöldségek,
hagymás zöldségek

gyümölcskeménység javítása
gyümölcskeménység javítása, virágrothadás megelőzése, kalciumpótlás
a saláta belsejének ill. levélszélének elhalása, kalciumpótlás

3 alkalommal 5 l/ha Tuttoferti® Calcium 5/ha Tuttoferti® Calphos-szal kombinációban
alkalmazva a virágzástól a betakarításig
3 alkalommal 5 l/ha Tuttoferti® Calcium 5/ha Tuttoferti® Calphos-szal kombinációban
alkalmazva a gyümölcs megjelenésétől a betakarításig
2 alkalommal 10 l/ha a gyümölcs megjelenésétől a betakarításig
3 - 4 alkalommal 5 l/ha a gyümölcs megjelenésétől
többszöri alkalmazás 5 l/ha mennyiségben 10-14 nappal az ültetés után kezdve

Tuttoferti® Calphos
Oldat NP-műtrágya + kalcium 3-24 +4
A gyümölcs alacsony foszfortartalma több rizikót jelent a gyümölcsminőség szempontjából és csökkenő gyümölcshúskeménységet a tárolás alatt. A Tuttoferti® Calphos-szal történt kezelés által
növekszik a gyümölcs foszfortartalma, s javul a tárolási képesség.
A foszfor emellett hatással van a piros színesedésre is: Vizsgálatok
mutatják, hogy az első szedéskor a Tuttoferti® Calphos-szal kezelt
variációnál a jobb színesedés miatt 40% helyett 70%-át (Ellenőrzött,
MKP) tudták az almának betakarítani.
Felhasználási javaslat:
2-szeri kezelés 10 l /ha Tuttoferti® Calphos 4 és 2 héttel a szüret előtt
(1. kezelés a kezdődő színesedésnél).
Kompatibilitás
A Tuttoferti® Calphos kompatibilis a legtöbb gyakori növényvédő
szerrel. A gyakorlatban előfordulhatnak előre meg nem jósolható
kölcsönhatások is, így javasolt egy kompatibilitási vizsgálat elvégzése kis mennyiségű termékkel. Ne keverje foszfát vagy szulfát tartalmú műtrágyával. Amennyiben valamilyen műtrágyával vagy növényvédő szerrel együtt kívánja alkalmazni, töltse fel a permetezőt
2/3 részig vízzel, majd ehhez külön-külön adja az egyes termékeket.
A Tuttoferti® Calphos legyen az utolsóként hozzáadott komponens.

Alkalmazás
Termény

Célkitűzés

Almaféle gyümölcs és
csonthéjasok

Gyümölcsvörös színezés 2 kezelés 10 l/ha 2 és 4 hét
és gyümölcskeménység betakarítás előtt

Alkalmazási javaslat

Eperfélék

gyümölcskeménység,
gyümölcsméret és
eltarthatóság javítása

3 alkalommal 3-5 l/ha, + 5/ha
Tuttoferti® Calcium-mal
kombinációban alkalmazva a
virágzástól a betakarítás kezdetéig

Bogyósok

gyümölcskeménység,
gyümölcsméret és
eltarthatóság javítása

3 alkalommal 3-5 l/ha, + 5/ha
Tuttoferti® Calcium-mal
kombinációban alkalmazva
a gyümölcs megjelenésétől a
betakarításig

Felhasználás csak megfelelő szakmai hozzáértés mellett.
Megfelelő mennyiségű víz igénybe vétele szükséges
egy jó terülés érdekében, kicsöpögtetés kerülendő.
Hatóidő: legalább 2 órával a locsolás ill. csapadék előtt.

Levéltrágya

Tuttoferti® Réz ajánlata
Targo® Réz
Összetétel
5% réz (50 g/liter)

A termék hatóanyaga és annak hatása
A réz szintje alacsony a humuszos, homokos, morzsalékos ill. magas pH értékű talajok esetében, hideg
időszakokban, valamint vízzel telített vagy nagyon száraz talajokban.
A rézhiány jelei: a zászlós levél és a fiatal levelek megcsavarodása, a levélcsúcsok elszáradása, szemhiányok
a kalászban, rossz magképződés, satnya növények. Különösen jellemző zab-, búza- és árpafélék esetén;
a rozs és a tritikálé kevésbé érzékeny.

Alkalmazás
Termény

Célkitűzés

Minden termény esetén

rézpótlás

Gabonafélék

hidegtűrő képesség növelése, a megdőléssel szembeni
ellenállóképesség növelése, a terménymennyiség növelése, a
terményminőség javítása, rézpótlás

Kukorica

a terménymennyiség növelése, rézpótlás

Borszőlő

a rézhiány megelőzése és kezelése

Mikroelemek

Tuttoferti® Cink ajánlata
Tuttoferti® Cink
Cink hiányában fontos növényi hormonok, mint a triptofán és az auxin szintézise zavart szenved, ennek
következtében fejletlen gyökérzet és csökkent növekedési erély tapasztalható. A cinkhiány a kezdeti
fejlődésben még orvosolható, azonban sajnos a talajok felvehető cink tartalma igen csekély. Ha a talaj
foszfortartalma magas, ez tovább csökkenti a cink felvételét. Ezért fontos, hogy a növény lombon keresztül fel tudja venni a szükséges mennyiséget a súlyos terméskiesés megelőzése érdekében. A Tuttoferti®
Cink nagy töménységű levéltrágya a cinkhiányos tünetek megelőzésére és kezelésére, hatóanyagával
biztosítja a növények normális növekedését.

Összetétel:
11,1 % Zn (150 g/l)

Technológiai ajánlások:
Minden szántóföldi, kertészeti és gyümölcs kultúrában javasolt, főként a nagy levélfelületet képző
kultúrák esetében (pl. kukorica, gyümölcsök, kalászosok), ahol az intenzív enzimképzéshez és
enzimműködéshez nélkülözhetetlen elem a cink.

Felhasználási javaslat:
Kultúra

Alkalmazási javaslat

Kukorica

(csemege-, áru- és hibrid): 1–2×3 l/ha, 4–8 leveles stádiumban.

Kalászosokban

A 3–4 leveles állapottól a zászlóslevél megjelenéséig 1–2 l/ha-os dózisban

Hüvelyesek (szója, bab)

Virágzás előtt, 2×2 l/ha dózisban javasolt kijuttatni

Almástermésűek

1–2 l/ha a virágzás előtt, és 2 l/ha őszi feltöltésre

Csonthéjasokban

A kezelést a virágzás után javasolt megkezdeni, 1–2×1,0–2,0 l/ha dózisban

Szőlő és gyümölcskultúrák:

a betakarítás után is alkalmazzuk a következő évi rügyalapok tápanyaggal történő feltöltésére

Mikroelemek

Tuttoferti® Mangán ajánlata
Tuttoferti® Mangán
Összetétel:

20% mangán (350 g/l Mn)

Felhasználási javaslat
Kultúra

Felhasználási cél

Alkalmazási javaslat

Általánosan minden kultúrában

Mangán-ellátásra

1 - 2 l/ha levéltrágyaként legalább 200 liter
vízben feloldva; háti permetezővel alkalmazva
0,2%-os töménységben

Földi eper

Levélminőség javítására,
Mangán-ellátásra

1l/ha virágzás kezdetétől szüretig

Bogyós cserjék

Levélminőség javítására,
Mangán-ellátásra

Több alkalommal 1l/ha virágzástól szüretig

Almatermésűek

Levélminőség javítására,
Mangán-ellátásra

Több alkalommal 1l/ha virágzás végétől
szüretig (rozsdásodásra érzékeny kultúrákban,
dió méretű terméstől)

Csonthéjasok

Levélminőség javítására,
Mangán-ellátásra

Több alkalommal1l/ha gyümölcskötődéstől
szüretig

Gabona

Télállóság
Mangán-ellátásra

Több alkalommal 1 l/ha ősszel 3 leveles
állapottól

Kukorica

Ellenállóképesség, hozam javítására
Mangán-ellátásra

Több alkalommal 1 l/ha 4 leveles állapottól

Repce

Télállóság, hozam javítására
Mangán-ellátásra

1-2 alkalommal 1 l/ha 4-6 leveles állapottól

Cukorrépa

Ellenállóképesség, hozam javítására
Mangán-ellátásra

1-2 alkalommal 1 l/ha 6leveles állapottól
sorzáródásig

Mikroelemek

Tuttoferti® Molibdén ajánlata
Tuttoferti® Molibdén
A molibdén jelenléte nélkülözhetetlen a nitrogén hasznosulásához és segíti a foszfor felvételét is.
Hiányában a növények képtelenek felhasználni a levelekben már felhalmozódott nitrogént a fehérje
szintézis folyamatában. Molibdén hiány következtében a fiatal levelek lesárgulnak, az idős levelek
lehullnak, a levél nem, csak a levélnyél növekszik („Whiptail”-betegség), a gyümölcsfejlődés visszamarad.
Számos kedvezőtlen helyzetben, mint például a vizes, levegőtlen talajok, kedvezőtlen talaj pH, esőzések
utáni kimosódás, gyenge fejlettségű gyökérzet, az olajos növények fejlődéséhez fontos molibdén
elérhetetlen lesz a növények számára. A molibdén hiány hatása aszályos időben fokozódik.

Összetétel:

15,6 % Molibdén (214 g/l Mo)

Technológiai ajánlások:
A molibdén kiemelten fontos a pillangósok, olajos növények, káposztafélék, cukorrépa, kukorica és
zöldségfélék esetében. A molibdén jelenléte nélkülözhetetlen a pillangós növények gümőiben a
nitrogén szimbiotikus megkötésének folyamatában. Hiánya a nitrogén hiány tüneteihez nagyon hasonló,
mert a nitrogénmegkötő baktériumoknak magas a molibdén igényük.

Felhasználási javaslat
Kultúra

Felhasználás

Dózis

Hüvelyesek (Szója)

6 leveles állapotban

0,3 l/ha

Cuckorrépa

6 leveles stádiumnál

0,25 l/ha

Mustár

Molibdénhiány megelőzése

0,2 l/ha

Napraforgó

Molibdénhiány megelőzése

0,2 l/ha

Olajretek

Molibdénhiány megelőzése

2 x 0,25 l/ha

Repce

Tavasszal, virágzásig

2 x 0,25 l/ha

Általában szántóföldi kulturákban

Molibdénhiány megelőzése

0,2 l/ha

Mikroelemek

Tuttoferti® Mikroelem szuszpenzió
Lebosol® TriMax
Mikroelem-keverék műtrágya rézzel (Cu),
mangánnal (Mn) és cinkkel (Zn)

Összetétel:
8,4% réz (139 g/l Cu)
11,8% mangán (195 g/l Mn)
8,4% cink (139 g/l Zn)

Felhasználási javaslat:
Kultúra

Felhasználási cél

Alkalmazási javaslat

Általánosan minden kultúrában

Réz, Mangán és Cink-ellátás

0,5-1,5 l/ha levéltrágyaként legalább 200400 liter vízben feloldva; háti permetezővel
alkalmazva 0,5%-os töménységben.

Gabona

Hozam, Télállóság, Stabilitás,
Szemminőség, Rézellátás,

0,5-1 l/ha 3 leveles állapottól bokrosodásig

Hozam, Fehérjetartalom, Minőség

0,5-1 l/ha zászlósleveles állapotkor

Mikroelemek

Megbízható minőség!

LEVÉLTRÁGYÁK
• Kiváló mikroelemkombináció
• Kiváló minőség
• Jó keverhetőség
• Magas hatóanyagtartalom

Magas hatóanyagtartalmú mikroelem-koncentrátumok

Tuttoferti® GabonaMix
Oldott NPK műtrágya 8-8-6 mikroelemekkel dúsítva
Bórral, Rézzel, Mangánnal, Molibdénnel és Cinkkel
Több hatóanyagú, összetett készítmény, mely képes biztosítani a gabonák tápanyagellátását bármely fenológiai fázisban alkalmazva. A beltartalom összeállításánál azon tápelemekre fektettük a hangsúlyt, melyekre a kalászosoknak fejlődésük folyamán nagyobb mennyiségben van szükségük. A Tuttoferti® GabonaMix oldatműtrágya formulációja biztosítja a mikroelemek levélen keresztül történő gyors és hatékony felvételét. A lombtrágyázással megvalósuló célzott tápanyag-utánpótlás nagy előnye, hogy az adott évben az adott kultúrát tápláljuk,
illetve, hogy a kedvezőtlen időjárási hatásokat mérsékelhetjük. Mikroelem tartalma révén optimális ellátást
biztosít a termés kialakulásának kritikus fázisaiban.
Összetétel:
8 % Nitrogén (ammónium nitrogén 1,7%,
nitrát nitrogén 0,5%, karbamid nitrogén 5,6%)
8% Foszfor (P2O5),
6% Kálium (K2O),
0,5 % Bór (B)
1% Réz (Cu)
5% Mangán (Mn)
0,2% Cink (Zn)
0,2% Molibdén (Mo)
Technológiai ajánlások:
A Tuttoferti® GabonaMix kalászos kultúráink számára optimális arányban, magas mennyiségben tartalmazza
a szükséges makro-, mezo és mikroelemeket. Ezáltal javítja a búza minőségét (sütőipari értékszámok, fehérje,
sikértartalom). Mikroelem tartalma révén optimális ellátást biztosít a termés kialakulásának legkritikusabb fázisában azokból a mikroelemekből, amelyek a növénynek ebben a stádiumban a legnagyobb szüksége van.

Mn-Cu-Zn levéltrágya hatása ősszel 		

Felhasználási javaslat
Kalászosok: 3–5 l/ha a zászlóslevél megjelenésétől a virágzásig, 2–3 alkalommal.
Cél: Minőség javítás kalászos kultúrákban

Levéltrágya

kezeletlen

Tuttoferti® RepceMix
Oldott NPK műtrágya 8-8-6 mikroelemekkel dúsítva
Bórral, Mangánnal és Molibdénnel

Már ősszel is biztosíthatja repcéje megfelelő mikroelem-ellátását!
A mikrotápelemek csoportjába tartozó elemekből a növények csak igen kis mennyiséget igényelnek, ugyanakkor
hiányuk esetén, a növény fejlődése gátolt, csökken a hozama, a minősége, továbbá a kórokozókkal szembeni
ellenállósága is. A tápanyag-utánpótlás szempontjából a repcét a nitrogén- és foszforigényes növények közé
soroljuk, de fontos gondoskodni a megfelelő színvonalú bór, mangán, molibdén, kálcium és kén utánpótlásról is.
Összetétel:
8 % Nitrogén (ammónium nitrogén 1,7%, nitrát nitrogén 0,5%,
karbamid nitrogén 5,6%)
8% Foszfor (P2O5),
6% Kálium (K2O),
3 % Bór (B)
1% Mangán (Mn)
0,4% Molibdén (Mo)
Fő jellemzők:
A Tuttoferti® RepceMix a növények levelén keresztül könnyen felszívódik, ezért jól alkalmazható lombtrágya formájában mikroelem-forrásként. A termesztés biztonsága megköveteli, hogy a zavartalan fejlődéshez biztosítsuk
a szükséges tápelemeket megfelelő időben, elegendő mennyiségben és felvehető formában. Más tápelemekkel,
műtrágyákkal és növényvédő szerekkel is keverhető, így felhasználása külön munkaműveletet nem igényel. Vízben
gyorsan és maradék nélkül oldódik. Károsodás nélkül keverhető szinte bármilyen növényvédő szerrel és műtrágyával, de használat előtt próbakeverés elvégzését javasoljuk!
Használatának előnyei:
• általános kondíciójavítás
• elősegíti a gyökérfejlődést
• javul a télállóság
• segíti a fehérjék szintézisét
• a virágok kifejlődésénél különös jelentőségű, jobb
megtermékenyülést biztosít
• nő a termésbiztonság és javul a termésminőség
• javul az olajtartalom
• fokozza az ellenállóképességet

Optimális mikroelemellátás az Ön repcéjének is!
Felhasználási javaslat
Repce: 3–5 l/ha a szárbaindulás kezdetén, több alkalommal.
Mustár: 3–5 l/ha a szárbaindulás kezdetén, több alkalommal.
Olajretek: 3–5 l/ha a szárbaindulás kezdetén, több alkalommal.
Cél: kötődés teljessé tétele – minőség javítása – aszálykár stresszének csökkentése.

Levéltrágya

Tuttoferti® Kukuruz
Oldott NPK műtrágya 8-8-6 mikroelemekkel dúsítva
Bórral, Cinkkel és Molibdénnel
A Tuttoferti® Kukuruz egy különleges, speciálisan kukoricára készített, mikroelemeket tartalmazó lombtrágya. A kukorica gyors, dinamikus fejlődése kevés kijuttatásra ad lehetőséget. Ez a kisszámú kezelés
általában 1-3 hetes kijuttatási időszakra korlátozódik, ezért lényeges, hogy ebben az 1 kezelésben minél
több tápanyagot kiadhassunk a növények számára.

Alkalmazásának előnyei:
A Tuttoferti® Kukuruz egyben tartalmazza a dinamikus fejlődéshez szükséges nitrogént, a nitrogén hasznosulásához szükséges ként, a csövek differenciálódásához szükséges cinket. A bór segíti azon fejlődési
folyamatokat, melyek elengedhetetlenek a normális morfológiájú virágszervek kifejlődéséhez. A kálium
eközben javítja a vízháztartást, a foszfor a növekedést, a bór és a molibdén fontos szerepet tölt be a virágpor termelésében és a bibék nedvesen tartásában, hosszabb megtermékenyülési időablak kialakításában.
Javítja a kijuttatott műtrágyák talajból való felvételét, valamint segít a megfelelő csőhossz és szemsorok
kialakulásában.

Összetétel:
8 % Nitrogén (ammónium nitrogén 1,7%, nitrát nitrogén 0,5%, karbamid nitrogén 5,6%)
8% Foszfor (P2O5),
6% Kálium (K2O),
5% Bór (B)
6% Cink (Zn)
0,4% Molibdén (Mo)

Felhasználási javaslat:
4-12 leveles állapotban 3-5 liter/ha, 1-2 alkalommal

Levéltrágya

Tuttoferti® NapraMix
Oldott NK műtrágya 3-18 kénnel és mikroelemekkel dúsítva
Bórral, Cinkkel és Molibdénnel

Alkalmazásának előnyei:
A Tuttoferti® NapraMix speciálisan a napraforgó tápanyag igényét hivatott ellátni. Emelt bór- és kéntartalma
biztosítja a megfelelő kötődést, fokozza az olajszintézist és az olaj kinyerhetőséget, magas molibdén
tartalma a szénhidrát-anyagcsere szabályozásában tölt be fontos szerepet. Magas káliumtartalma a nyári
hőség elviselésében segíti a napraforgót. Önállóan vagy növényvédelmi munkákkal egy menetben is
kijuttatható.

Cél:
A kijuttatott műtrágya talajból való felvételét javítani.
A mélyre hatoló gyökérzet kialakulását segíteni, így csökkenteni az aszálykárt.
Minimálisra mérsékelni a környezeti és agrotechnológiai stresszek hatását.
Minőségjavítás, olajtartalom növelése.

Összetétel:
3% Nitrogén (karbamid N)
18% Kálium (K2O)
15% Kén (SO3)
5 % Bór (B)
0,2% Cink (Zn)
0,2% Molibdén (Mo)

Felhasználási javaslat:
4-10 leveles állapotban 4-5 liter/ha

Levéltrágya

Lebosol® Total Care (Teljes Ellátás)
Oldatműtrágya: mikroelem-keverék műtrágya
bórral mangánnal és cinkkel

Összetétel:
0,05% vízben oldható Bór (0,6 g/l B),
1,5% vízben oldható Mangán (18 g/l Mn);
0,5% vízben oldható Cink (6 g/l Zn)

Továbbá tartalmaz:
9,3% összes nitrogén (118 g/l N, amely megfelel 3,56% nitrát-nitrogén, 5,76% karbamid)
0,9% vízben oldódó foszfát (11 g/l P2O5)
1,88%-a vízben oldódó kálium (23 g/l K2O),
1,7% vízben oldódó magnézium (20 g/l MgO)
Aminosavak

Felhasználási javaslat:
Kultúra

Általánosan minden kultúrában

Felhasználási cél

Alkalmazási javaslat

Kedvezőtlen termesztési körülmények
áthidalása

5-10 l/ha levéltrágyaként minimum 200 liter
vízben

Általánosan a növényi növekedés
támogatására

3-4 l/ha levéltrágyaként minimum 200 liter
vízben

Kedvezőtlen termesztési körülmények
áthidalása

5-10 l/ha levéltrágyaként minimum 200 liter
vízben

Általánosan a növényi növekedés
támogatására

3-4 l/ha levéltrágyaként minimum 200 liter
vízben

Zöldségfélék

Levéltrágya

Tuttoferti® Kálium ajánlata
Tuttoferti® Kálium
Összetétel:
Oldott NK- műtrágya 3-31
3% Nitrogén (karbamid - N) mely megfelel 42 g/l (N) nitrogénnek
31% vízben oldódó Kálium (K2O) mely megfelel 456 g/l (K) káliumnak

Felhasználási javaslat:
Kultúra

Felhasználási cél

Alkalmazási javaslat

Általánosan minden
kultúrában

Kálium ellátásra, kálium hiány
megelőzésére

5–8 l/ha levéltrágyaként legalább 400 liter vízben
feloldva; háti permetezővel alkalmazva 1%-os
töménységben

Káliumellátás

1–2 alkalommal 5 l/ha virágzás előtt

Vesszők fásodása, cukorképződés.

1–2 alkalommal 5 l/ha fürtképződéstől zsendülésig

Almatermésűek

Kálium ellátás, gyümölcsszíneződés

2-4 alkalommal 5l/ha első gyümölcshullajtástól
betakarításig

Gabona

Kálium ellátás

2 alkalommal 5 l/ha Bokrosodás után

Kukorica

Kálium ellátás

2 alkalommal 5 l/ha 6 leveles állapottól 8 leveles
állapotig

Burgonya

A kék es a fekete foltosodásra való
hajlam csökkentése, kálium ellátás

2 alkalommal 5 l/ha Gumóképződéshez es virágzás után

Zöldség

Minőség, eltarthatóság, kálium
ellátás, szárazságtűrés

Több alkalommal 5 l/ha mikor elegendő a levélfelület a
lombtrágya alkalmazásához

Bor és csemegeszőlő

Tuttoferti® Káliumkén
Összetétel:

25% Kálium (K2O)
45 % Kén (SO3)

Felhasználási javaslat:
3-5 liter/ha

Cél:

Stresszcsökkentés, stressz megtörése, aszálykár kivédése
Ellenállóság növelése, a szár fásodásának fokozása

Levéltrágya

Tuttoferti® TuttoTotal
vízben oldódó NPK műtrágya

Tuttoferti® TuttoTotal, levél műtrágya
a teljes trágyázásra

20-20-20 + Mikroelemek (részben kelát formában)
(Bór (B), Vas (Fe), Réz (Cu), Mangán (Mn),
Molibdén (Mo) és Cink (Zn)

Miért használjunk Tuttoferti® TuttoTotal-t
Még akkor is, ha a talajban minden tápanyag elegendő mennyiségben
megtalálható, előfordulhat, hogy azt nem minden növény gyökere képes
felszívni. Ennek oka lehet:
– hideg és hosszan tartó tél,
– nem megfelelő a talaj pH-értéke,
– aszály vagy más stressz tényezők miatt

Összetétel
Össz. nitrogén (N)

20%

Ammonium nitrogén (N)

3,5%

Karbamid nitrogén (N)

A Tuttoferti® TuttoTotal használatával, ezek a tényezők áthidalhatók!
A Tuttoferti® TuttoTotal a makro-, a mezo-és a mikroelemek (részben) a
kelát formában tartalmazza, amely biztosítja a gyors felszívódást! Mert a tisztaság, oldhatóság, és a tápanyagok megfelelő kombinációja, kiegyensúlyozott komplex mikroelem-arány segíti a gyorsabb felszívódást és könnyebb
felhasználhatóságot! (garantált kelát stabilitás pH 2–6,5 értékek között).

16,5%

Foszfor pentoxid (P2O5) vízoldható

20%

Kálium oxid (K2O) vízoldható

20%

Bór (B) vízoldható

0,01%

Réz (Cu) vízoldható

0,002%

Réz (Cu) EDTA-kelát, vízoldható

0,002%

Vas (Fe) vízoldható

0,02%

Vas (Fe) EDTA-kelát, vízoldható

0,02%

Mangán (Mn) EDTA-kelát, vízoldható

0,01%

Mangán (Mn) vízoldható

0,01%

Molibdén (Mo) vízoldható

0,001%

Cink (Zn) EDTA-kelát, vízoldható

0,002%

Cink (Zn) vízoldható

0,002%

A Tuttoferti® TuttoTotal biztosítja:
– teljes és hatékony tápanyag
– a minőség javítása és a nagyobb teljesítmény
– kártevőkkel szembeni rezisztencia és más stressz tényezők csökkentése
– bistosítja a növenynek a tápanyagot akkor is, ha a talaj pH-értéke magas,
vagy a talaj nem megfelelően szellőztetett
– vagy még akkor is, ha a tápanyag ellátás a talajból nem megfelelő, vagy
nehéz (pl. nem megfelelő a tápanyagok aránya egymáshoz képest)
A Tuttoferti® TuttoTotal alkalmazása:
– A Tuttoferti® TuttoTotal ajánlott vízben oldott mennyisége 200-600
liter/ha permetezéssel kijuttatva!
– Alkalmatlan időjárás esetén a kezelést meg kell szakítani (erős szél vagy
magas hőmérséklet)
– A termék a legtöbb növényvédőszerrel keverhető.
– A használati utasítás betartása esetén az állományban nem okozhat kárt.
A Tuttoferti® TuttoTotal használatának előnyei:
– Jelentősen terménynövekedés.
– Azonnali eredmények, a megfelelő fejlődés
– könnyen feloldódik, berendezéssel könnyen kijuttatható
– nagy tisztaságú vegyületeket tartalmaz
– könnyen manipulálható (zsák 25 kg)
– kiváló minőségű

Garantált kelát stabilítás pH 2–6,5 értékek között.
A Tuttoferti® TuttoTotal 20-20-20+mikroelemek, vízben
oldódó makro-, és mikroelemeket tartalmazó műtrágya.

Felhasználási javaslat
Adagolási javaslat
Növénykultúra

Kezelési idő

Alap vagy
indítótrágya (kg/ha)

lombtrágya
(kg/ha)

Szántóföldi növények

25 - 50

2,5 - 4,5

Bokrosodás és szárbaindulás idején

Szabadföldi zöldségek

25 - 50

2,5 - 4,5

alaptrágyaként: vetés vagy ültetés előtt
fejtrágyaként: talajra szórva és belocsolva

25 - 75

1,5 - 3,5

lombtrágyaként: VegetatÍv növekedés idején
növényvédelmi kezelésekkel együtt folyamatosan

Gyümölcs, szőlő

25 - 100

3-5

Faiskola

10 - 15

1 - 1,5

25

1,5 - 2,5

Hajtatott zöldségek

Dísznövények

Vegetatív növekedés és gyümölcsfejlődés alatt
folyamatosan
Vegetatív növekedés alatt folyamatosan

Levéltrágya

Tuttoferti® TuttoNit
Nitrogén + mikroelemek

Új megoldás a nitrogénhiány áthidalására!
Összetétel:
351 g/l Nitrogén+Mg+ME, teljes nitrogéntartalom 27% (N)
(3,6 % Ammónium-N, 4,7 % Nitrát-N és 18,7 % Karbamid-N),
3% vízoldható magnézium (Mg)
ME (Mn, Cu, Zn és B)
Cél:
• Stressz megelőzésére
• Vegetáció akadálymentes növekedésre
• Tápanyaghiány megelőzésére
• Nitrogénhiányos áthidalására

Magas nitrogéntartalom mellett, gazdag mikroelem
beltartalommal, biztosítja a terményt.
Felhasználási javaslat:
Beltartalom
27% nitrogént (351 g / l N)
18,7% karbamidot 3,6% ammónium-nitrátot, 4,7% nitrogén-nitrátot
3% vízben oldódó magnéziumoxidot (39g / l MgO)
Továbbá tartalmaz mikroelemeket vízben oldható formában.
0,01% Bórt (B),
0,005% Rezet (Cu) ,
0,01%, Mangánt (Mn)
0,01% Cinket (Zn) (EDTA-kelát formában)
Sűrűség: 1,3 kg / l
pH: 6,6
Szín: zöld

Levéltrágya

Dózis
5-10l/ha legalább 200l víz
felhasználásával vagy maximum 0,51%-os töménységgel használható
fel. (Üvegházban vagy fóliasátorban
maximum 0,25-05%-os töménységig)

Tuttoferti® NitroKén

Magas kéntartalmú, mikroelemekkel dúsított
folyékony lombtrágya
A Tuttoferti® NitroKén, új formulájának köszönhetően, a növény nem csak a ként tudja hatékonyabban
felszívni (a ként vízoldható szulfit formában tartalmazza), hanem a jól kidolgozot nitrogénvegyület-kombinációnak köszönhetően hatékonyan hozzájárul a növények stresszmentes fejlődéséhez.
A magas kén-, és nitrogéntartalomnak illetve a magas és gazdag mikroelemtartalomnak köszönhetően kiválóan alkalmas a különböző kultúrák extra kénigényének gyors kielégítésére, és kénhiány megelőzésére.
Összetétel
Nitrogén (9,9% ammonium nitrogén, 1,6% nitrat nitrogén es 3,5% karbamid nitrogén)
Kén (SO3) vízoldható
Mangán (Mn) vízoldható
Mangán (Mn) EDTA-kelát, vízoldható
Molibdén (Mo) vízoldható
Cink (Zn) vízoldható
Cink (Zn) EDTA-kelát, vízoldható

15,00 %
75,00 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,05 %
0,05 %

Garantált kelát stabilítás pH 2–6,5 értékek között.

Felhasználási javaslat (Felhasználandó kizárólag a szükséges mennyiség)
Napraforgó

Gabonafélék

Repce

Egyéb kultúrákban
(cukorrépa, burgonya,
répa, stb.)

Kénhiány megelőzése, olajtartalom
és növelésére
Kénhiány megelőzése,
fehérjetartalom növelésére,

csillagbimbós állapottól virágzásig
2-3 alkalommal 3-4 l/ha
ősszel és kora tavasszal
2-3 alkalommal 3-4 l/ha
gombaölő szeres kezelésekkel
termésminőség javítására
2 alkalommal 10–20 nap különbséggel 3–4 l/ha.
őszi rovarölő szeres kezeléssel:
Kénhiány megelőzése
1 alkalommal 3–4 l/ha
tavasszal a rovarölő szeres kezelésekkel
Termésmennyiség növelésére, olajtartalom
egy menetben
javítására 1–2×3–5 l/ha
2 alkalommal 3–4 l/ha.
Kénhiány megelőzése
kénigény kielégítésére

Levéltrágya

több alkalommal, 2-3 l/ha

Megbízható minőség!

KELÁT ALAPÚ LEVÉLTRÁGYÁK
• Kiváló minőség
• Gyors hatású
• Jó keverhetőség

Gyors felszívódású EDTA-kelát

Targo® Cink-Kelát
Oldott Cink-műtrágya mely tartalmaz 6% vízoldható Cinket
mely megfelel 73 g/l (Zn) cinknek EDTA kelát formában

Felhasználási javaslat
Kultúra

Felhasználási cél

Alkalmazási javaslat

Általánosan minden kultúrában

Cinkellátás, cinkhiány megelőzése

1-3 l/ha levéltrágyaként legalább 200 liter/ha
vízben feloldva; háti permetezővel alkalmazva
0,25-0,5%-os töménységben.

Gabona

Cink (Zn) szükséglet biztosítása,
cinkhiány megelőzése, beltartalom
javítása, fehérjetartalom növelése.

1-2 alkalommal 0,5-1 l/ha 3 leveles állapottól
bokrosodás végéig

Kukorica

Termékenyülés-csőberakódás,
hozamnövelés, cinkellátás, cinkhiány
megelőzése

2-3 alkalommal 2-3 l /ha 4 leveles állapottól 10
leveles állapotig

Kelát alapú levéltrágyák

Targo® Mangán-Kelát
Oldott Mangán műtrágya mely tartalmaz: 6% vízoldható mangánt
mely megfelel 80 g/l mangánnak EDTA kelát formában

Felhasználási javaslat
Kultúra

Felhasználási cél

Alkalmazási javaslat

Általánosan minden kultúrában

Mangánellátás, mangánhiány
megelőzése

1-2 l/ha levéltrágyaként legalább 200 liter/ha vízben
feloldva; háti permetezővel alkalmazva 0,5-1%-os
töménységben. Kis mennyiségben gyakori használat,
nagyobb hatékonyságot eredményez.

Zöldség

Levélminőség, levélszín, ellenállóképesség, mangánellátás

1-2 alkalommal 2 l/ha lombtrágyázáshoz elegendő
levélfelület megléte esetén

Burgonya

Héjminőség, ellenállóképesség,
mangánellátás

2-3 alkalommal 2 l/ha sorzáródástól

Gabona

Télállóság, mangánellátás, hozam,
állóképesség, mikroelemellátás

2l /ha ősszel 3 leveles állapottól 1-2 alkalommal. 2l/ha
Tavasszal vegetációindulástól első nóduszos fázisig

Repce

Télállóság, mangánellátás, hozam,
állóképesség, ellenállóképesség

2-3 alkalommal 2 l /ha. Ősszel
4 - 6 leveles állapottól, tavasszal vegetációindulástól.

Kelát alapú levéltrágyák

Targo® – Réz-Kelát
Oldott Réz műtrágya mely tartalmaz: 7% vízoldható rezet
mely megfelel 88 g/l réznek EDTA kelát formában

Összetétel:
7% (88 g/l) réz (EDTA-Kelát formában)
Sűrűség: 1,25 kg/l

A termék hatása
A réz szintje alacsony a humuszos, homokos, morzsalékos ill. magas pH értékű talajok esetében, hideg
időszakokban, valamint vízzel telített vagy nagyon száraz talajokban.
A rézhiány jelei: a zászlós levél és a fiatal levelek megcsavarodása, a levélcsúcsok elszáradása, szemhiányok
a kalászban, rossz magképződés, satnya növények. Különösen jellemző zab-, búza- és árpafélék esetén;
a rozs és a tritikálé kevésbé érzékeny.

Alkalmazás
Termény

Célkitűzés

Alkalmazási javaslat

Minden termény esetén

rézpótlás

1 - 2 l/ha levéltrágyaként 300 liter vízben
feloldva; háton hordozható permetezővel
alkalmazva 0,25%-os töménységben

Gabonafélék

hidegtűrő képesség növelése,
a megdőléssel szembeni
ellenállóképesség növelése, a
terménymennyiség növelése, a
terményminőség javítása, rézpótlás

1-2 alkalommal, 1 - 2 l/ha a háromleveles
állapottól a bokrosodásig.

Kukorica

a terménymennyiség növelése, rézpótlás

1-2 alkalommal, 1 l/ha a 6-8-leveles
állapottól

Uborka

a rézhiány megelőzése, levélminőség

1-2 alkalommal 1 l/ha mennyiségben
6-leveles állapottól

Kelát alapú levéltrágyák

RUDD

Repce • Lórév, 2019 tavaszi indulás

A megbízható
kombináció

Mák • Lébény

A RUDD-al kezelt táblákon kimagasló termésátlagot értek el (2 t/ha)

Szója • Nádasd 2019 – 4,6 t/ha

Tuttoferti technológia Versenytárs technológia

Eper • Keszthely

Napraforgó • Hedrehely, Somogy-megye

Tuttoferti technológia hatása korai eper-ültetvényben.

Kép bal oldalán: Pulsar 40 SL 1,2 l/ha Kép jobb oldalán: RUDD 0,5 l/ha + Pulsar 40 SL 1,2 l/ha

Őszi búza • Szendrő 2019.

Tuttoferti
technológiák
Nitrosol perzselés után

Rudd kezelést követően néhány nappal

Árpa • Mezőkövesd

RUDDal kezelt árpa

Kukorica • Seregélyes 2019. és Agárd 2018.

RUDDal kezelt kukoricatábla

Napraforgó • Szentgáloskér 2016. augusztus

RUDDal kezelt tábla

TuttoFerti® Agrár Kereskedelmi Kft
8111 Seregélyes, Jánosmajor 026/2 hrsz.
Tel: +36 22 500 257, Fax: +36 22 500 258
E-mail: tuttoferti@szivarvanynet.hu
www.tuttoferti.eu

