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A startertrágyázás a növénytermesztôk elôtt
ismert, elfogadott termesztéstechnológiai
elem. Elfogadottsága ellenére azonban a
startertrágyázás módjáról a vélemények
eltérôek. Napjainkban a startertrágyázás
kivitelezési módjáról alkotott általános
vélemény – idézve egy mezôgazdasági gép-
gyártó és forgalmazó vállalat kiadványában
leírtakat – az alábbiakban foglalható össze: 

„A mûtrágya kijuttatása helyesen a mag
mellé és alá történik. A magok alá 2-3 cm-re
elhelyezett mûtrágya a kívánatos mérték. A
mûtrágya és a vetômag egy sorba történô
kijuttatása károsan hatott a csírázásra a
gyökérszôrök miatt, ami 8%-os (600 kg/ha)
termés csökkenést eredményezett. A vetô-
mag és a mûtrágya elkülönítése jelenti a
hosszú távú biztonságot.”

Ha azonban a könnyen felvehetô tápa-
nyagokat tartalmazó mûtrágya nem a csírázó
mag közvetlen környezetében van, a starter-
hatás nem érvényesül.
A megoldás tehát olyan ideális hatóanyag-
összetételû startertrágya közvetlenül a mag
mellé történô kijuttatása, amely a csírázó
magra nem káros.

A növénytáplálás egyik alapeleme a starter
mûtrágyázás

A mai gazdasági helyzetben, a profitorientált
termelés fontossága mellett a mezôgazdaság-
ban is egyre jobban elôtérbe kerül a fenn-
tartható mezôgazdaság elvének érvényesü-
lése, ami többek között az agrokemikáliák
visszafogásában nyilvánul meg, a jövedel-
mezôség egyidejû megtartásával. A mûtrágya
árak kiszámíthatatlansága különösen fontossá
teszi, hogy a csökkenô felhasználás ellenére a
termelést minél hatékonyabbá tegyük.

A növények optimális fejlôdésének, kondí-
ciójának, ellenálló képességének alapfel-
tétele a harmonikus tápláltsági állapot.
Ahhoz, hogy ide eljuthassunk, biztosítanunk
kell, hogy az elvetett magból erôteljes, gyor-
san fejlôdésnek induló növény váljék. Ezt az
elvárást a startertrágyázás tökéletesen tel-
jesíteni tudja.

A startertrágyázás célja, hogy gyors kelést,
és erôteljes gyökérnövekedést biztosítson a
növény fejlôdésének kezdeti szakaszában
azáltal, hogy megfelelô mennyiségû és
minôségû tápanyagot, elsôsorban könnyen
felvehetô foszfort, biztosítunk a csírázó
növényeknek. Amikor a csíranövény tar-
taléktápanyagai elfogynak, gyökérzete még
fejletlen, a hûvös talajban a talajélet, vele
együtt a foszfor feltáródás is még mini-
mális, a startertrágya energiát (foszfort)
biztosít annak kezdeti fejlôdéséhez.

A kezdeti erôteljes fejlôdés elérésének
hatékony eszköze a mikrogranulált RADIS-
TART® ECO, RADISTART® STANDARD és
RADISTART® TURBO . Ezek a starter trá-
gyák a  termékfejlesztésnek azon lépcsôjét
jelentik, amikor a mikrogranulátumok már a
fiatal növény számára fontos káliumot is tar-
talmazzák. A Radistart termékcsaládban a
kálium tartalom a csiranövény számára nem
káros szulfát formában van jelen. (A kálium
tartalmat átszámítva mindig oxid formában
adjuk meg.)

A startertrágya jó kezdeti indításának
eredményei

- gyors fejlôdésnek indult, erôs, ellenálló
csíranövény, ami a csírafertôzô betegsé-
gekre kevésbé érzékeny, 

- intenzív fejlôdés, korai talajborítottság,

Mikrogranulált starter mûtrágyák
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ami a gyomelnyomó képesség mellett
csökkenti a talaj párologtatását,

- nagyobb, erôteljesebb gyökérzet, ami
jobb hideg- és aszálytûrést eredményez

-  koraiság fokozása, hamarabb érik a termés,
-  a hozam és a minôség javulása. 

Miért a starter? 

Azért, mert
-  optimális az NPK és mikroelem összetétele,
- mikrogranulált, egységes a mérete, mik-

rogranulátum szóró adapterrel köny-
nyen, precízen kijuttatható a sorba,

- nincs NH4
+ párolgás, ami leperzseli a

hajszálgyökereket, mert a beépített
Zeolit, irreverzibilisen megköti az am-
móniát, stabilizálja a pH-t, ugyanakkor
mikroelem szolgáltató képességgel is
rendelkezik,

- lassú hatású nitrogént tartalmaz, ami
biztosítja a vegetatív növekedést, opti-
mális az N:P arány,

-  nem tartalmaz csírázást gátló káliumot,
-  a víz-oldható, könnyen felvehetô foszfor

tartalom jelentôsen serkenti a gyökérfej-
lôdést,

-  cink igényes kultúráknál (kukorica stb.)
a magas foszfor ellátottság relatív cink
hiányt eredményezne,

-  jelentôs a kén tartalom, ami biztosítja a
magas kén szükségletet és enyhén savas
irányba tolja el a gyökérzóna pH-ját,
segítve a foszfor és a mikroelemek
feltáródását,

-  közvetlenül a magra is juttatható, gyor-
san hasznosul, nincs csíragátlás.

A starterek használata gazdaságos, mert
-  a vetéssel egy menetben történik a trá-

gyázás,

- a sorkezelés kis adagokkal eredményes
(10-25 kg/ha),

-  alacsony a szállítási és raktározási költség,
-  egyszerû mozgathatóság,
-  Csak a termesztett növényt trágyázzuk a

gyomot nem!

A starterek jól beilleszthetôek a ma alkal-
mazott modern szaktanácsadási rendsz-
erekbe, így a periodikus mûtrágyázási
rendszerbe is. A jelenlegi, jellemzôen ala-
csony, alapmûtrágyázási gyakorlat mellett
a termelés eredményességének fenntartása

Starter m trágyák szórása a vetéssel 
egy menetben, a vetôgépre szerelt 

mikrogranulátum szóróval történik

A starter m trágyák szemcsemérete és a 
szemcsék egyöntet sége egy általánosan
használt m trágyával összehasonlítva.”
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érdekében nagyon jól kombinálható a
különbözô talajkondicionáló anyagokkal
(Amalgerol Premium), és lombtrágyákkal
(Plantafosz, Ken-S család).

A vetéssel egy menetben a maghoz jutta-
tott mikrogranulált startertrágyák a
növények egyedfejlôdésének legkritiku-
sabb szakaszában, csírázáskor, biztosítja a
fiatalkori fejlôdéshez legszükségesebb táp-
elemeket, ami a növényt indulástól egé-
szen a termés betakarításáig végigkíséri.
A felsorolt kritériumoknak megfelelô
startertrágyák a Radistart® Eco, Radistart®

Standard és a Radistart® Turbo.

Kijuttatási lehetôségek

A mai modern vetôgépek általában fel van-
nak szerelve mikrogranulátum szóró
adapterrel. Ezek az adapterek kiválóan
alkalmasak a starter mûtrágyák kijut-
tatására is, de gondos beállításuk mellett
oda kell figyelni a fajsúly különbségekre is.
Az ismertetô zárásaként a leggyakoribb mik-
rogranulátum szórók beállításai lehetôségeit
közöljük, az FVM Mezôgazdasági Gépészeti
Kutató intézet bemérései alapján.

Kukorica vetéssel egy menetben kijuttatott 
15 kg/ha mikrogranulált startertrágya

Annamajor, 2009

Mikrogranulált startertrágya 
feltöltése kukorica vetéshez, Enying, 2009. 

20 kg/ha dózisú starter trágya kijuttatása 
vetéssel egy menetben

A beállítások ellenôrzése 
leforgatással                                        
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Apró magvak vetése esetén is megoldható az
egymenetû mikrogranulátum kijuttatása a
vetôgép minimális átalakításával. Lajtos
János gépészmérnök pneumatikus vetô-
gépekhez konstruált adaptert, és az ôszi
búza, repce vetésénél 2009-ben eredménye-
sen alkalmazta is. Az adapter sorozat-
gyártása  megoldott.
A mechanikus vetôgépekre is fejlesztés alatt
vannak különbözô adagolók. Az FVM
Mezôgazdasági Gépészeti Kutató Intézet
vizsgálatai szerint kivitelezhetô megoldás a
vetômag közvetlen mechanikus összekeve-
rése a mikrogranulált starterekkel, és a
vetôelemen keresztüli együttes kijuttatása.

„Összefoglalóan megállapítható, hogy az
adott SULKY-GC-4000 vetôgéppel a 190
kg/ha vetômag és 10-15 kg/ha dózisú
Seed-Starter mûtrágya keverék a gyakor-
lati igényeknek megfelelôen a vetéssel egy

menetben kijuttatható. Az egyéb más
mechanikus vetôelemmel mûködô vetô-
gépekkel – és a vetési táblázatnak
megfelelô beállítási dózisokban – kijut-
tatható egy menetben a búza-granulátum
keverék, de minden esetben a kivetendô
búzamag mennyiséget, a mûtrágya tény-
leges dózisát leforgatással ellenôrizni kell.

Gödöllô, 2009. október 28. ” 

Kezeletlen      15 kg startertrágya 
Tiszadada 2010.
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Radistart® Standard
NPK tartalmú összetett starter mûtrágyák mezo-, és mikroelemekkel dúsítva      

Nitrogén (N) 7 m/m%; Foszfor (P2O5) 30,0 m/m%; 
Kén (SO3) 15,0 m/m%; Kálium (K2O) 6,0 m/m%;
Magnézium (MgO) 2,0 m/m%; Kálcium (CaO) 
5,0 m/m%; Réz (Cu) 0,5 m/m%; Cink (Zn) 2,0 m/m%

Radistart® Eco

Nitrogén (N) 9 m/m%; Foszfor (P2O5) 40,0
m/m%; Kálium (K2O) 6,0 m/m%;
Réz (Cu) 0,25 m/m%; Cink (Zn) 0,5 m/m%

Hatásmód és hatékonyság:
A gyökérzet fejlettsége a növények ter-
môképességének egyik legfontosabb ténye-
zôje. A növények korai fejlôdési szakaszában a
gyökérzet fejlôdését a Radistart  mikrogran-
ulált startermûtrágyákkal tehetjük gyorsabbá.
A Standard NPK makroelemeket, (a káliumot
a csírára nem veszélyes kálium-szulfát for-
mában) mezo - (Ca, Mg, S) és mikroelemeket
(Cu, Zn), illetve fahamut és riolittufát tartal-
maz. A riolittufa azon túl, hogy ritka nyomele-
mekben gazdag (titán, lítium, rubidium),
fokozza a gyökerek elágazódását, a hajszál-
gyökerek képzôdését, a foszfor pedig növeli a
gyökértömeget. A nagyobb elágazó gyökérzetû
növények kálium ellátottsága is jobb, mint a
kisebb gyökérzetû növényeké. A növények jó
fiatalkori kálium ellátottsága elôfeltétele a
tenyészôkúp zavartalan differenciálódásának,
ami kukoricánál 6-8 leveles korig, kalászo-
soknál szárbaindulásig befejezôdik és alap-

jaiban meghatározza a termés mennyiségét.
A mikrogranulált (0,5 – 1,0 mm) Radistart®

Standard a mikroelemek közül nagyobb kon-
centrációban tartalmaz rezet és cinket, mivel a
legnagyobb területen termesztett haszon-
növények (kukorica, kalászosok) egyaránt
igénylik a cink és réztrágyázást, ugyanis a
cinkigényes kukorica egyben rézigényes
növény is, illetve a rézigényes kalászosok ked-
vezôen reagálnak a cinktrágyázásra.  
A Radistart® Standard-et hideg, kötött, rossz
termôképességû, erôsen meszes talajokon is
eredményesen alkalmazhatjuk sortrágyázás
formájában, vetéssel egymenetben a maghoz
kiszórva. 
A Radistart® Eco a magas foszfortartalom mel-
lett nitrogént, káliumot, cinket és rezet is tar-
talmaz, s mivel a 3 startertrágya közül a
legkedvezôbb az ára, összességében elmond-
ható, hogy kiemelkedô ár/érték aránnyal bír.

Felhasználási mód, idô és dózis

Kultúra Dózis (kg/ha) Felhasználási idô és mód

Cukorrépa, szója, borsó 15-25 Vetéssel egymenetben
Napraforgó, kukorica 10-20 Vetéssel egymenetben
Kalászosok, repce, cirok, rizs 15-30 Vetéssel egymenetben
Zöldségfélék, csemegekukorica 20-40 Vetéskor vagy palántázáskor

Gyümölcsfák, díszfák
20-25 Telepítéskor az ültetôgödörbe szórva, 

g/növény tavasszal a törzs köré kiszórva

Egynyári dísznövények 4-5 g/m2 Vetés vagy palántázás elôtt 
a felszínre kiszórva és bedolgozva
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Radistart® Turbo
Startermûtrágya és talajkondícionáló együtt     

Nitrogén (N):4,5 m/m%; Foszfor (P2O5) 24,5 m/m%; Kálium (K2O)1,5 m/m% Kalcium (CaO) 3,0 m/m%;
Magnézium (MgO) 1,5 m/m%; Kén (SO3) 5,0 m/m%; Cink (Zn) 0,2 m/m%; Amalgerol Prémium 10,0%

Hatásmód és hatékonyság:
A környezettudatos növénytermesztési tech-
nológiákban, a növények alaptrágyázása a
hagyományos mûtrágyák, a mikrogranulált
startertrágyák és a mikrobiológiai készít-
mények közötti kölcsönhatások optimal-
izálásával történik. A kijuttatási költségek
csökkentése és a készítmények egyes
összetevôi közötti szinergizmusok kihasz-
nálása céljából fejlesztettük ki a RADIS-
TART® TURBO mikrogranulált startertrágya
és talajkondícionáló készítményt. 
A RADISTART® TURBO összetevôi vízold-
ható NPK, a talaj mikroorganizmusainak
szaporodását serkentô, könnyen hasznosít-
ható szénhidrátok, mezo és mikroelemek,
valamint huminsavak és algakivonatok. A
könnyen hasznosítható szénhidrátok több-
szörösére növelik a mûtrágyaszemcsék
közvetlen környezetében a mikroorganiz-
musok számát. Ez jól nyomonkövethetô a
RADISTART® TURBO-nál is, a  trágyaszem-
csék közvetlen környezetében a mikrobák
száma több mint hatvanszorosa volt a
kezeletlen talajokban mért mikrobaszám-
nak. A különbség a kezelt és a kezeletlen
parcellák között még 4 hónap elteltével is
37-szeres volt a homoktalajon és a mezôségi
talaj (vályog) esetében 4-szeres volt. A
mikrobák elhalását követôen a megkötött
szerves-foszfor a növények számára felve-
hetôvé válik, amihez a növények a gyökérrel
szimbiózisban élô mikorhizzák közvetí-
tésével jutnak. A szerves kötésben lévô és az
összes foszfor aránya jól jelzi a talajok ter-

môképességét. A legjobb minôségû mezôsé-
gi talajokon a szerves foszfor aránya megha-
ladja a össz. foszfor mennyiségének 60%-át,
míg a gyenge termôképességû homoktala-
jokon mindössze 10-20%. 
A RADISTART® TURBO rendszeres alkal-
mazásával – a növények fiatalkori fejlôdé-
sének, növekedésének serkentésén túl - a
talaj termékenységét meghatározó tényezôk
együttesen változnak meg, aminek ered-
ményeként könnyen mûvelhetô, morzsalé-
kos, kiváló vízháztartású, kórokozókban
szegény, dinamikus tápanyagforgalmú ter-
mesztési környezet alakul ki a gyökér-
zónában. A készítményt kertészeti kultúrák-
ban, 40-80 kg/ha, szántóföldi kultúrákban 15-
40 kg/ha dózisban javasoljuk felhasználni.
Csomagolás: 5 kg, 15 kg
Eltarthatóság: száraz, hûvös, napfény-
mentes helyen 2 év.

A Radistart Turbo 10 %-ban Amalgerol
Premiumot is tartalmaz.
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Felhasználási mód, idô és dózis

Kultúra Dózis (kg/ha) Kijuttatási mód, idôpont

Gabonafélék, rizs, cirok, repce 20-40 Vetéssel egymenetben kiszórva
Kukorica, napraforgó, Vetéssel egymenetben vagy 
cukorrépa, szója, bab, borsó

15-25
tápkultivátorral kiszórva

Állókultúrák, szôlô, gyümölcs 15-60 g/tô Telepítéskor az ültetôgödörbe szórva
Szántóföldi

40-60
Vetéssel, palántázással egymenetben

zöldségfélék kiszórva
Zöldségfélék zárt termesztô Vetés, palántázás elôtt a talaj felületére
berendezésben

60-90
kiszórva és bedolgozva a talajba

Üvegházi 600-1000 g/m3 Vetés, palántázás elôtt egyenletesen 
földkeverék keverjük el a készítményt a talajjal

A Radistart Turbo tápelemei a gyökeret
közvetlen közelrôl táplálják, 

míg a benne lévô 
Amalgerol Premium fokozza 

a mikorrhiza-népesség növekedését, 
így azok szimbiózisban élve a gyökérrel,
távolabbról is képesek a tápanyagokat

és a vizet szállítani a gyökereknek.
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Magyarországon a gabonafélék vetésterü-
lete 1,6-1,7 millió hektár, amibôl az ôszi
búza 1-1,2 millió hektár vetésterülettel
rendelkezik. Az ôszi búzából betakarított
termés 4-4,5 millió tonna/év. 
Az árualap exportra bocsátott része
jellemzôen mintegy 2 millió tonnát tesz ki.
A hazai étkezési felhasználást is figyelembe
véve ez azt jelenti, hogy magyar búzát
70%-ban jó vagy kiváló malom- és sütôi-
pari minôségben kell megtermelni. A
gyakorlati tapasztalatok alapján –
figyelembe véve az idôjárási és agrotech-
nikai anomáliákat – ez a vetésterület döntô
hányadán jó vagy kiváló sütôipari mi-
nôségû búzafajta használatát indokolja. Ez
a szemlélet a 90-es évektôl kezdôdôen egy
új minôségi kategória - a nagy sikértar-
talmú, jó sikérminôségû fajtacsoport -
kialakulásával és bôvülésével fokozatosan
teret hódított. A vetésterület mintegy
80%-át több éve e fajták foglalják el, ami
jelzi a magyar búzatermesztésben lezajlott
minôség orientált alapanyag elôállítás
pozitív folyamatát. A magyar fajták jobb
minôsége azonban a nem megfelelô tech-
nológiai színvonal miatt napjainkban sem
mindig jut érvényre, a nagyobb fehérje-
tartalommal együtt nem mindig javult a
stabilitás.
Az ôszi búza termesztése során a ter-
vezhetô mennyiség és a fajtára jellemzô
minôségi mutatók stabilitásához a meg-
felelô genetikai háttér, valamint a szük-
séges intenzitással és optimális idôben
elvégzett technológiai beavatkozások elen-
gedhetetlenek. Ezen technológiai bea-

vatkozások legfontosabb eleme a növények
optimális fejlôdését, megfelelô kondícióját,
ellenálló képességét alapvetôen meghatá-
rozó harmonikus tápláltsági állapot. A har-
monikus tápláltsági állapot a termesztett
fajta egyedfejlôdésének szakaszaihoz iga-
zodó, a változó környezeti és agrotechnikai
körülményeket figyelembe vevô optimális
ásványi anyag ellátás, ami révén jelentôsen
mérsékelhetôek az eltérô évjáratok által
okozott mennyiségi anomáliák, érvényre
juthat a fajtára jellemzô minôség.
A harmonikus növénytáplálás a makro-
elemtrágyázáson túl magában foglalja a
mezo-, és mikroelem-trágyázást, illetve az
olyan beavatkozásokat, amelyek kedvezô
irányba módosítják a talaj mikroflórájának
faji összetételét és mennyiségét.
Ennek elsô lépése, a vetéssel egy menetben
a maghoz szórt mikrogranulált startertrá-
gya, amely a növény egyedfejlôdésének
legkritikusabb szakaszában, csírázáskor
biztosítja a fiatalkori fejlôdéshez legszük-
ségesebb tápelemeket. 
A Radistart® mikrogranulált startertrá-
gyák serkentik a csírázást, gyorsítják a
növények kezdeti fejlôdését, 20-30%-al
megnövelik a gyökértömeget. Elônyösen
hat az ôszi búza fejlôdésére és a
szervesanyag termelésére a talaj mikrobi-
ológiai tevékenységét javító Amalgerol
Premium, amelynek más elônyös tulaj-
donsága mellett ki kell emelni a talaj
szerkezetére, ezáltal víz- és levegô
gazdálkodására gyakorolt pozitív hatását,
ami a növények zavartalan fejlôdésének
egyik fontos elôfeltétele.

Üzemi tapasztalatok a starter trágyák alkalmazásáról

Környezettudatos növénytáplálási technológiák az ôszi búza termesztésben
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A növények fejlôdéséhez szükséges ásványi
anyagokat az ôszi búza – hasonlóan a többi
termesztett növényhez – a talajból veszi
fel. Kedvezôtlen környezeti körülmények
esetén ez a felvétel gyakran gátolt. Az
ilyenkor jelentkezô idôszakos tápa-
nyaghiány megszüntetésére használhatók
a különféle levéltrágyák pl.: Plantafosz és
Ken-S család. A levéltrágyázásnál nem a
levélen keresztül adagolt abszolút tápa-
nyag mennyiség a meghatározó, hanem a
növény asszimilációs tevékenységének az
optimalizálása. Minél intenzívebb az asszi-
milációs tevékenység, annál több asszimi-
láta képzôdik, ami hatással van a gyökérzet
fejlôdésére. Minél nagyobb a gyökérzet,
annál intenzívebb a tápanyagok felvétele a
talajból, aminek eredménye a növény
összteljesítményének növekedése.

A termesztési – trágyázási – körülmények
megváltoztatásának módjai a mikrogra-
nulált startertrágyák, a talajkondicionálók,
a kéntrágyák és a speciális foszfortartalmú
oldat-trágyák használata. A mikrogra-
nulált startertrágyák, amelyeket a vetéssel
egy menetben a maghoz szórunk ki,

gyorsítják a csírázást, megnövelik a
gyökértömeget, a növény rövidebb idô
alatt halmoz fel nagy tömegû szerves
anyagot. A talajkondicionálók elôsegítik a
talaj mikrobiális életének élénkítését,
tápanyagtartalmának feltáródását, a talaj-
szerkezet javítását. A speciális foszfortar-
talmú oldattrágyák elônyösen befolyá-
solják a növények fiziológiai folyamatait,
serkentik a gyökérképzôdést, fokozzák a
növények ellenálló képességét a biotikus és
abiotikus stressz-faktorokkal szemben.
A körülmények megváltoztatása azt ered-
ményezi, hogy a látszólag optimálisan trá-
gyázott talajban termesztett növényeknél
is hozamnövekedés érhetô el. 
Az alábbi táblázatok jól igazolják, hogy a
körülmények megváltoztatására befek-
tetett tôke többszörösen megtérül, akár
intenzív termesztési körülmények (talaj-
vizsgálati eredményekre alapozott, magas
terméseredményt megcélzó NPK alaptrá-
gyázás), akár extenzív termesztési körül-
mények (csak nitrogén mûtrágya alkal-
mazása) esetén is. Az adatok a 2009. évi
üzemi tapasztalatokat és költségszinteket
reprezentálják.

Termékek Int. techn. Ext. techn. "Ü" techn.

Alaptrágya (EF plusz 37 NPK) 400 kg/ha - -

Fejtrágya (Ammon-nitrát) 200 kg/ha 150 kg/ha 150 kg/ha

Radistart® Standard 20 kg/ha 20 kg/ha -

Ken-S Réz 4 l/ha 4 l/ha -

Plantafosz® Universal 5 l/ha 5 l/ha -

Levéltrágya - - 5 l/ha

Fungicid (kén) 3 kg/ha 3 kg/ha 2 kg/ha

Fungicid (triazol) - - 1 l/ha
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Ráfordítás Hozam Árbevétel Eredmény Ft/ha Befektetett tôke 
Ft/ha kg/ha Ft/ha Ft/ha hozama %

Ü. tech Ch. tech Ü. tech Ch. tech Ü. tech Ch. tech Ü. tech Ch. tech Ü. tech Ch. tech

SÁRBOGÁRD 229633 197389 7306 7505 233792 240160 4159 42771 1,81 21,66
(Int. tech)

VÁNCSOD 126195 133743 4112 5038 131584 161216 5389 27453 4,27 20,52
(Ext. tech)

Átlag 177914 165566 5709 6272 182688 200688 4774 35112 2,68 21,2

Ü. tech = Üzemi technológia Ch. tech = Cheminova  technológia

Kukorica

A kukorica kelésétôl folyamatosan tapasztal-
ható volt a starterezett állományok elônye,
úgy a fenológiai fejlettségben, mint az erôtel-
jesebb gyökérzetben. Az ilyen erôs gyökér-
zetû növényeknek kevésbé tudtak ártani a
talajlakó kártevôk, a kukorica bogár lárvái, és
természetesen az idôjárás szélsôségeit is job-
ban tûrték.  A starterezés kezdeti elônye végig

kísérte a kezelt állományt az egész vegetáció
során. Csökkent adagú NPK mûtrágyázás
esetén is, közepes foszfor és kálium ellá-
tottságú talajokon a hozamok nem változtak,
mert a starterek ezt nagyon jól kompen-
zálták, ugyanakkor a költségek jelentôsen
csökkenthetôk voltak, így lényegesen nagy-
obb többlethozamok realizálódtak.

Fenológiai különbségek

Üzemi tapasztalatok 2010. 

Dunaújváros, Radistart® Standard 20 kg/ha  
2010.05.07.   

Dunaújváros, nem starterezett  
2010.05.07.   
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Lovasberény, Radistart® Standard 18 kg/ha
2010.05.11.  

Lovasberény, starter nélküli
2010.05.11.  

Dunaújváros, Radistart® Standard 20 kg/ha
2010. 06.30.

Dunaújváros, nem starterezett  
2010. 06.30.

Mezôkovácsháza, Kezeletlen 
Radistart® Standard 12 kg/ha
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A Radistart® Turbo hatása a kukorica termésére (Debrecen 2010)

Lovasberény, Radistart® Standard 18 kg/ha
2010. 05. 11. 

Segesd, Radistart® Standard 15 kg/ha  
2010. 05. 27. 

Decs, Radistart Turbo 15 kg/ha

Többlet hozam

Kezelések Csôhossz Csôátmérô Sorok száma Ezerszemtömeg Termés 
N: 136 (14% nedvességt)
P2O5: 40
K2O: 90 cm % mm % Db/csô % g % Kg %
kg/ha

Üzemi kontroll 18,1 100 47,2 100 15 100 317,2 100 8 532 100

Radistart Turbo 15 19,7 108,8 49,2 104,2 15,8 105,3 151,9 110,9 11 650 136.5
kg/ha
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Alap, Radistart® Turbó 12 kg/ha Sárbogárd, Radistart® Turbó 15 kg/ha

Vetéssel egymenetben Radistart Standard 
20 kg/ha

Két héttel a vetés után ( 05.05.) 
egyenletes kelés

Napraforgó

Napraforgónál a 20 kg/ha Radistart®

Standard kezelés elônye  Lovasberényben
keléstôl a betakarításig jól nyomon köve-
thetô volt.  A közvetlen mellette lévô, egy
héttel korábbi vetésû kezeletlen napra-

forgóval jól összevethetô volt a különbség,
ami a 17 % hozam növekedésben  is meg-
mutatkozott a starterezett állomány javára
(3,2 t/ha), a befektetés közel megduplázó-
dott.
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Az elsô pár valódi levél         egy héttel korábbi 
kezeletlen

A gyökérzet is 
sokkal fejlettebb

A Radistart® Standardos kezelés elônye az egész vegetáció során tapasztalható volt

Jellemzô volt a kezelt állományra az egyenletes kötôdés



17

Szentgáloskér, 2010.05.26.       Cukorrépában Radistart® Standard 10 kg/ha       Kezeletlen

Ásotthalom, Radistart® Turbo 40 kg/ha sárgarépában Kezeletlen      üzemi          Radistart® Turbo

Egyéb starterezett kultúrák

Kezeletlen        10 kg/ha Startertrágya                     Kezeletlen          10 kg/ha Startertrágya  
Bab, Nagyhegyes, 2010. 07.23.   



18

Szedres, Radistart® Turbo 2 g/tô sárgadinnyében

Balástya, Radistart® Turbo 60 kg/ha salátában

A Radistart® Turbo hatása a saláta termésére (60 kg/ha)

Saláta Db Kg Kg/db

Kezelt összesen 260 108,9 0,418

Kontroll összesen 260 85,9 0,330
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Üzemi tapasztalatok 2011.

Radistart Turbo 20 kg 
Gyôrzámoly, 2011.06.03.

Radistart Turbo 20 kg 
Gyôrzámoly, 2011.10.05.

Radistart Standard 20 kg (jobbra) 
Baracska, 2011.06.29.

Radistart Standard 20 kg (jobbra)
Lajoskomárom, 2011. 06.21.

Radistart Standard 20 kg (jobbra) 
Baracska, 2011.05.18.

Radistart Standard 20 kg (jobbra) 
Baracska, 2011.05.31.
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A vetôgép Mikrogranulátum-kijuttató

Típusa Gyártója Forgalmazó Típusa Mûködés Tartály-

módja térfogat (l)

MS, MSA, MECA 

2000 tolóhengeres,

NG MONOSEM AXIÁL Kft. MICROSEM csigás fordulatszám 20

(NG PLUS) szabályozás

NX

A vizsgálatokat az FVM Gödöllôi Mezôgazdasági Gépesítési Intézet Szántóföldi
Gépvizsgálati Laboratóriuma végezte.

Beállítási segédlet vetôgépeken alkalmazott mikrogranulátum-szórókhoz
(MONOSEM, JOHN DEERE 1750/1760, GASPARDO stb.)

MONOSEM
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A táblázat adataiból látható, hogy a kijut-
tatható adagmennyiség kizárólag a fordu-
latszámtól függ, a 20 kg/ha érték az I.
beállítás mellett érhetô el. Ez az érték a
munkasebességtôl alig változik. 

Példa: ha 20 kg/ha startertrágyát akarunk
kijuttatni, akkor az I. lánckerék kapcsolatot
kell alkalmazni: (keréktengelyen: Z1

fogaskerék 25-ös, elôtét tengelyen: Z2

fogaskerék 12-es, Z3 fogaskerék 20-as, granu-
látumszóró tengelyen: Z4 fogaskerék 20-as.)

A vizsgálatot 620 mm Ø kerékméret mel-
lett végeztük. Az adott kerékmérettôl való
eltérés a kiadagolás mennyiségében is vál-
tozást eredményezhet, tehát ebben az
esetben korrekciót kell alkalmazni.

A számításnál a MONOSEM esetében 75,00 cm sortávolságot vettünk figyelembe

A MONOSEM szemenkénti vetôgépekre épített MICROSEM granulátum-szóró 
adapterrel kijuttatható mennyiség

MONOSEM + MICROSEM adagoló

Sebesség         (km/h) 6,4 8,0 9,6 12,8

Teljesítmény (ha/perc) 0,0480 0,0480 0,0480 0,0600 0,0600 0,0600 0,0720 0,0720 0,0720 0,0960 0,0960 0,0960

t. fordulat       (1/min) 114 91 76 143 114 95 171 137 114 228 183 152

Lánckerék kapcsolat: I. II. III. I. II. III. I. II. III. I. II. III.

Dózis               (kg/ha) 20 17 14 20 17 14 20 16 14 20 16 14

MICROSEM
hajtáselrendezése

I. II. III.
Z1 25 25 25
Z2 12 15 18
Z3 20 20 20
Z4 20 20 20

MICROSEM 
javasolt lánckerék-kiosztása

(a számok az adott fogaskerék fogainak
számát jelentik)
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A vetôgép Mikrogranulátum-kijuttató

Típusa Gyártója Forgalmazó Típusa Mûködés Tartály-
módja térfogat (l)

MAX EMERCE tolóhengeres, 

2 PLUS 1750/1760 JOHN DEERE KITE Zrt. JOHN DEERE rés és fordulatszám 42
szabályozás

JOHN DEERE

A számításnál a Max Emerge 2 Plus 1750/1760 JOHN DEERE szemenkénti vetôgép
esetében 76,2 cm sortávolságot vettünk figyelembe.

JD 1750/1760 hajtás-elrendezése

I. II. III.
Z1 28 28 28
Z2 19 19 19
Z3 18 18 18
Z4 48 48 48
Z5 29 29 24
Z6 24 27 26
Z7 19 19 19
Z8 28 28 28
Z9 28 28 28
Z10 18 18 18

JD 1750 javasolt lánckerék-kiosztása

(a számok az adott fogaskerék fogainak
számát jelentik)
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A JOHN DEERE Max Emerge 2 Plus 1750/1760 vetôgépre szerelt 
mikrogranulátum-szóróval kijuttatható mennyiség

Mivel a JOHN DEERE mikrogranulátum
kijuttató adapter celláskerék adagolású és
adagolórés állítású, ezért a kijuttatható 20
kg/ha adagmennyiséghez az eredeti cellás
kereket a szélesebb változatra kellett
cserélni. A keskenyebb változat esetén az
állítórés a nagyobb mennyiségeknél már
nem szabályozott. A széles celláskerék
mellett az adagmennyiség az adagolórés
beállításától függött alapvetôen.

Példa: ha 20 kg/ha startertrágyát akarunk
kijuttatni és a haladási sebesség 8 km/h
lesz, akkor - 72000 db/ha kívánt tôszám-
nál - az adagoló rést állítsuk 42, 43, vagy
44-re és alkalmazzuk az I. lánckerék
kapcsolatot: (keréktengelyen: Z1 fogas-
kerék 28-as, alsó tengelyen: Z2 fogaskerék
19-es, Z3 fogaskerék 18-as, elôtét tenge-
lyen: Z4 fogaskerék 48-as, Z5 fogaskerék
29-es, vetô tengelyen: Z6 fogaskerék 24-es,
Z7 fogaskerék 19-es, vetôelem tengelyen:
Z8 fogaskerék 28-as, Z9 fogaskerék 28-as,
granulátumszóró tengelyen: Z10 fogas-
kerék 18-as.)

A vizsgálatot 720 mm Ø kerékméret mel-
lett végeztük. A kerékméret változása a
JOHN DEERE 1750/1760 gép esetében a
beállított mennyiségben nem okoz jelen-
tôs változást. 

A JOHN DEERE mikrogranulátum kijuttató
adapter és beépített széles celláskerék

JD 1750/1760 (széles celláskerékkel)

Lánckerék Sebesség (km/h) 6,4 8,0 9,6 12,8

kapcsolat Teljesítmény (ha/perc) 0,049 0,049 0,049 0,061 0,061 0,061 0,073 0,073 0,073 0,097 0,097 0,097

I. t. fordulat      (1/min) 33 33 33 42 42 42 50 50 50 66 66 66

(tôszám: Adagoló rés nagysága: 35 36 37 42 43 44 46 47 48 50 51 52

72000 db/ha) Dózis              (kg/ha) 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

II. t. fordulat       (1/min) 30 30 30 37 37 37 44 44 44 59 59 59

(tôszám: Adagoló rés nagysága: 34 35 36 41 42 43 45 46 47 50 51 52

64000 db/ha) Dózis              (kg/ha) 20 20 20 20 20 20 19 19 20 18 19 20

III. t. fordulat       (1/min) 25 25 25 32 32 32 38 38 38 51 51 51

(tôszám: Adagoló rés nagysága: 34 35 36 41 42 43 46 47 48 50 51 52

55000 db/ha) Dózis              (kg/ha) 19 20 20 19 20 20 19 19 20 17 18 20
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GASPARDO

A vetôgép Mikrogranulátum-kijuttató

Típusa Gyártója Forgalmazó Típusa Mûködés Tartály-
módja térfogat (l)

V-12, tolóhengeres, 

SP, MT, MTE GASPARDO INTERAT Zrt. MINI-MAX rés és fordulatszám 26
szabályozás

GASPARDO hajtás-elrendezése

I. II. III. IV. V. VI.
Z1 20 15 16 20 20 20
Z2 23 25 23 30 25 23
Z3 10 15 13 15 15 15
Z4 42 42 42 42 42 42

GASPARDO javasolt lánckerék-kiosztása

(a számok az adott fogaskerék fogainak
számát jelentik)

A számításnál a a GASPARDO vetôgépek esetében 75,00 cm sortávolságot vettünk figyelembe
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A GASPARDO szemenkénti vetôgépekre építhetô mikrogranulátum-szóró
adapterrel kijuttatható mennyiség

A GASPARDO mikrogranulátum kijuttató
adapter esetében a kijuttatható menny-
iség az adagolócsiga fordulatszámától,
illetve a beállított rés nagyságától is függ,
ezért ennél a gépnél a 20 kg/ha adagmen-
nyiség számos variációban beállítható.

Példa: ha 20 kg/ha startertrágyát akarunk
kijuttatni és a haladási sebesség 8 km/h
lesz, akkor az adagoló rést állítsuk D9,
E0, vagy E1-re és alkalmazzuk az I. lánc-

kerék kapcsolatot: (kerék tengelyen: Z1

fogaskerék 20-as, elôtét tengelyen: Z2

fogaskerék 23-as, Z3 fogaskerék 10-es,
granulátumszóró tengelyen: Z4 fogas-
kerék 42-es.)

A vizsgálatot  580 mm Ø kerékméret mel-
lett végeztük. A kerékméret változása
befolyásolja a beállított mennyiséget,
tehát ebben az esetben korrekciót kell
alkalmazni.

GASPARDO

Lánckerék Sebesség (km/h) 6,4 8,0 9,6 12,8

kapcsolat Teljesítmény (ha/perc) 0,0480 0,0480 0,0480 0,0600 0,0600 0,0600 0,0720 0,0720 0,0720 0,0960 0,0960 0,0960

t. fordulat (1/min) 12 12 12 15 15 15 18 18 18 24 24 24

I. Adagoló rés állása: D6 D7 D8 D9 E0 E1 D9 E0 E1 E3 E4 E5

Dózis (kg/ha) 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

t. fordulat (1/min) 13 13 13 16 16 16 19 19 19 25 25 25

II. Adagoló rés állása: D4 D5 D6 D6 D7 D8 D8 D9 E0 E1 E2 E3

Dózis (kg/ha) 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

t. fordulat (1/min) 13 13 13 16 16 16 19 19 19 25 25 25

III. Adagoló rés állása: D4 D5 D6 D6 D7 D8 D8 D9 E0 E1 E2 E3

Dózis (kg/ha) 19 20 20 19 20 20 20 20 20 20 20 20

t. fordulat (1/min) 14 14 14 17 17 17 21 21 21 28 28 28

IV. Adagoló rés állása: D2 D3 D4 D4 D5 D6 D5 D6 D7 D4 D5 D6

Dózis (kg/ha) 19 20 20 19 20 20 19 20 20 19 20 20

t. fordulat (1/min) 17 17 17 21 21 21 25 25 25 33 33 33

V. Adagoló rés állása: C6 C7 C8 C9 D0 D1 D0 D1 D2 C8 C9 D0

Dózis (kg/ha) 19 20 20 19 20 20 19 20 20 19 20 20

t. fordulat (1/min) 18 18 18 23 23 23 27 27 27 36 36 36

VI. Adagoló rés állása: C5 C6 C7 C5 C6 C7 C6 C7 C8 C6 C7 C8

Dózis (kg/ha) 19 20 20 19 20 20 19 20 20 19 20 20
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Különféle vetôgépeken rendszeresített
tartozék a mikrogranulátum szóró
adapter. A jelenleg fel nem sorolt típusok
esetén gyakori, hogy egy táblázat – mely

lehet akár a gépre rögzítve, vagy annak
dokumentumában feltüntetve - segít a
kijuttatandó anyag dózisának pontos
beállításában:

Ehhez azonban ismernünk kell a kijut-
tatandó anyag fajsúlyát. A Radistart Eco
és Radistart Standard fajsúlya 0,8 kg/dm3,
a Radistart Turboé pedig 0,75 kg/dm3.

EGYÉB VETÔGÉPEK

A mikrogranulátumot csak közvetlenül a
szántóföldön, vetés elôtt szabad a szóróba
tölteni, mert ha a telephelyen beletöltjük,
a kivonulás közben a rázkódás során
összeáll.
A boltozódás ellen kis gumilabda is
használható.
A vetést úgy kell befejezni, hogy mikro-
granulátum ne maradjon a szóróban, mert
nedvesség hatására összeállhat és az újbóli
munkakezdéskor dugulást okozhat.
Ha a mikrogranulátumtól eltömôdik a
kiszóró, az egyszerûen meleg vízzel

kimosható, mert a mikrogranulátum
oldódik meleg vízben.
Kiszórás elôtt a mikrogranulátum
szórókat grafit spray-vel belülrôl befújva
könnyebbé tehetjük a granulátumok
adagolását, megakadályozhatjuk a fel-
boltozódást és emellett a forgó részek
kopása is kisebb lesz. Ezt a grafit spray
befújást érdemes reggel, még a kiszórás
elôtt megcsinálni és napközben, ha kifogy
a tartály még 1-2 alkalommal megis-
mételni. Grafit spray minden alkatrész
kereskedésben kapható.

Hasznos tanácsok, javaslatok
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Kezeletlen  15 kg/ha Radistart® Turbó 
Pocsaj

Kezeletlen          15 kg/ha Radistart® Turbo, Pocsaj

Mikrogranulátum nélküli vetés (A) 
és 15 kg/ha Radistart Standard-del 

ugyanabban az idôben vetett kukorica (B) 
7 AK-ás területen (Segesd, 2010.05.27)

A

B



II. 
körzet

Hajdú-Bihar, 
Békés

III. 
körzet

Kelet-
Bács-Kiskun, 
Csongrád

IV.
körzet

Nógrád,
Heves, 
Jász-Nagykun- 

Szolnok               

V. 
körzet

Pest, 
Fejér

VII. 
körzet

Gyôr-Moson-Sopron,
Komárom-  
Esztergom,
Veszprém

VI. 
körzet

Nyugat-Bács-Kiskun, 
Tolna, Baranya

VIII. 
körzet

Vas, Zala, 
Somogy,

I. körzet: Borsod-Abaúj-Zemplén, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyék
Területi képviselô: Rácz Tibor, mobil: +36/20 943-8698

II. körzet: Hajdú-Bihar, Békés megyék
Területi képviselô: Tóth Balázs, mobil: +36/20 456-6275

III. körzet: Kelet-Bács-Kiskun, Csongrád megyék
Területi képviselô: Kormányos Ferenc, mobil: +36/20 943-8695 

IV. körzet: Jász-Nagykun-Szolnok, Heves, Nógrád megyék
Területi képviselô: Tamasi József, mobil: +36/20 286-6204

V. körzet: Fejér, Pest megyék
Területi képviselô: Horváth József, mobil: +36/20 943-8696

VI. körzet: Nyugat-Bács-Kiskun, Tolna, Baranya megyék
Területi képviselô: Gyöngyösi Zsolt, mobil: +36/20 456-6675

VII. körzet: Gyôr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Veszprém megyék
Területi képviselô: Takács Gábor, mobil: +36/20 943-8649

VIII. körzet: Vas, Zala, Somogy megyék
Területi képviselô: Dr. Varga Zsolt, mobil: +36/20 943-8622

Cheminova Magyarország Kft.
1022 Budapest, Hankóczy Jenô u. 25/a
Telefon: +36/1 336-2120
Fax: +36/1 336-2121
Email: info@cheminova.hu
www.cheminova.hu

Ügyvezetô: Takács Attila
Titkárság: Burai Krisztina 
Pénzügy: Csikászné Faragó Anikó
Logisztika: Dezsô Erika

I. 
körzet Borsod-Abaúj-

Zemplén, 
Szabolcs-Szatmár-

Bereg


