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Az Axereal csoport márkatermékeOligo-Star®

STARTER

Hatékony növénytápláló biostimuláns és  
    talaj aktivátor, amely fokozza a növények  
       tápanyag felvevő képességét.

Ásványianyag komplex, amely segíti a növényállomány 
kezdeti megerősödését és későbbi növekedését.
EK MŰTRÁGYA (NP műtrágya oldat): 3.5 : 29.3 : 0 (7) tartalmaz:

Levélfelületre történő kijuttatásra alkalmas szerves-ásványi készítmény.

     100% szárított Ascophyllum nodosum (Barna alga) kivonatból készül. Ez az alga egy  
   fitoregulátorokban, hidrokolloidokban és algasavban gazdag adalékanyag, ami  
biztosítja a növény optimális fejlődését.

A Starter hatékonyan segíti a gyökérrendszer gyors fejlődését.

       Biztosítja, hogy a növények fiatal gyökerei ki tudják oldani a talajból az ásványi anyagokat.     
   Segíti a növények vízstressztűrését. Elősegíti a jobb növénytáplálást azáltal, hogy átadja a  
növényeknek a kulcsfontosságú fejlettségi stádiumokban szükséges ásványi anyagokat.

FOSZFOR ÉS MAGNÉZIUM ALAPÚ 
LEVÉLTRÁGYA

STARTER

•  3.5% nitrogén (N) ami 50 g/l vízoldható N-t jelent
•  29.3% foszfor (P2O5) ami 420 g/l vízoldható P-t jelent (ortofoszforsavból előállítva)
•  7% magnézium (MgO) ami 100 g/l vízoldható Mg-t jelent
•  A keveredést elősegítő és felületaktív anyagok
•  Fitoregulátorok

STARTER



Hatékony növénytápláló biostimuláns és  
    talaj aktivátor, amely fokozza a növények  
       tápanyag felvevő képességét.

Nagyteljesítményű bio- és ásványi anyag szinergizmus
egy hatékonyabb szántóföldi termesztés érdekében.

Oligo-Star®

A teljesítmény márkája

Kijuttatás a levélfelületre: kalászosok: 3 l/ha a bokrosodás kezdetétől (GS12-16) a szárbaindulás kezdetéig (GS31). Kukorica: 3 l/ha a 4-10 leveles állapot között.  
Repce: 3 l/ha a 3-4 leveles állapottól, illetve a növény fejlődésének újraindulásától a rügyfakadásig. Borsó és szója: 3 l/ha a 4-6 leveles állapottól a virágzás kezdetéig.  

Javasolt a kezelést a fentebb említett növekedési szakaszokban 150l/ha vízadag felhasználásával elvégezni, lehetőség szerint kerülve a legmelegebb napszakokat.

Keverhetőség: a Starter a legtöbb növényvédő szerrel együtt kijuttatható. Mielőtt azonban keverékben alkalmazzuk, keverési próbát célszerű végrehajtani, úgy, hogy a 
Startert keverjük utolsóként az elegyhez. Mivel a Starter elősegíti a kutikulán keresztüli gyorsabb tápanyagfelvételt, a használati utasítást maradéktalanul be kell tartani. 

Kijuttatási javaslat és biztonsági előírások:

Szerepe a növényben A növényre gyakorolt élettani hatás

Foszfor ASCOPHYLLUM NODOSUM (Barna alga)
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Magnézium

Növeli a levélen keresztül történő
ásványianyag-fevételt

Elősegítik az ásványi anyagok szerves
komplexképzését és eljutásukat a növény
különböző részeibe, ahol ellátják biológiai

feladatukat

Stimulálja a szár- és levelek növekedését

Elősegíti a kelést

Hiánybetegség elleni lombtrágyázás

Stimulálja a növények természetes
védekezési mechanizmusait

Növeli a vízhiánnyal szembeni
stressztűrő-képességet

Aktiválja a fotoszintézist és stimulálja
a gyökérfejlődést

Fehérjeszintézis

Gyökérfejlődés

Energiahordozó

A klorofillok fő ásványi eleme

Segíti a növények foszfor
felvételét

Aktiválja a növényi 
anyagcserét

Algasav, Mannitol

Laminarin

Aminosavak: glutaminsav,
metionin, alanin

Gibberellinek

N, P, K - Ca, Mg -, Cu,
Fe, Mn, Zn, Mo, Co, I

Betain

Citokininek - Auxinok: AIA



 

Az Axereal csoport márkatermékeOligo-Star®

VALOR K+

Hatékony növénytápláló biostimuláns és  
    talaj aktivátor, amely fokozza a növények  
       tápanyag felvevő képességét.

A kén, a nitrogén és a kálium különleges keveréke, ami a 
tápanyagellátásra kifejezetten igényes növénykultúrák 
számára készült.
EK jelölésű műtrágya (NK Tápoldat) : 8.7 : 0 : 6.3 (59)

Mivel levélfelületre juttatva alkalmazható, a Valor K + praktikus,
biztonságosan használható és hatékony.

• Praktikus: alkalmazása olyan tápanyag többletet jelent, ami javítja a termény bizonyos minőségi paramétereit (ezermagtömeg  
 és fehérjetartalom). A termékkel kijuttatott nitrogént a növény fejlődésének olyan kései szakaszában képes hasznosítani, amikor  
 az utánpótlás csak körülményesen megoldható. A legtöbb növényvédő szerrel keverhető.

• Biztonságos: a növény tápanyag igényeit károsítás nélkül elégíti ki, különösképp a vegetációs időszak végén szemtelítődéskor a  
 felsőbb leveleken történő tápanyagbejutás hatására.

• Hatékony: biztosítja a növények számára az olyan alapvető tápanyagok utánpótlását, mint a nitrogén és a kén, melyek hatásukat  
 egymást erősítve fejtik ki. A kén ezenfelül elősegíti a növényben lévő nitrogén teljes érésig történő folyamatos hasznosulását.

ASSZIMILÁLHATÓ KÉNBEN (S-SO3) GAZDAG 
BIOSTIMULÁLÓ NÁTRIUM-KÁLIUM LEVÉLTRÁGYA

VALOR K+

•  8.70% Nitrogén hatóanyag (N), ami 120 g/l N-t jelent ammónium-nitrogén formában
•  6.30% Kálium hatóanyag (K2O), ami 86 g/l K-t jelent szulfát formában

•  59% Kén hatóanyag (SO3), ami 800 g/l S-t jelent tioszulfát formában 

Ez a molekula biztosítja a növénynek szükséges ként - mind az azonnal, mind a később 
jelentkező tápelem igényt kielégíti, garantáltan ellátja a növényt az életciklusa végéig.

VALOR K+

A keveredést elősegítő és felületaktív anyagokat, valamint fitoregulátorokat tartalmazó oldat,  
mely szárított Ascophyllum nodosum (Barna alga) kivonatból készül. Az alga fitoregulátorokban,  

hidrokolloidokban és algasavban gazdag, így biztosítja a növény optimális fejlődését.



Nagyteljesítményű bio- és ásványi anyag szinergizmus
egy hatékonyabb szántóföldi termesztés érdekében.

Oligo-Star®

A teljesítmény márkája

Kijuttatás a levélfelületre: kalászosok: 5 l/ha a szárnövekedés végétől (GS35) a virágzás végéig (GS65). Repce: 3 l/ha, ha növény fejlettsége úgy kívánja, akkor megismé-
telve, a szár megnyúlásától a rügyfakadásig.

Javasolt a kezelést a fentebb említett növekedési szakaszokban 150l/ha vízadag felhasználásával elvégezni, lehetőség szerint kerülve a legmelegebb napszakokat.

Keverhetőség: a Valor K+ a legtöbb növényvédő szerrel együtt kijuttatható. Mielőtt azonban keverékben alkalmazzuk, keverési próbát célszerű végrehajtani, úgy, hogy a 
Valor K+-t keverjük utolsóként az elegyhez. Mivel a Valor K+ elősegíti a kutikulán keresztüli gyorsabb tápanyagfelvételt, a használati utasítást  maradéktalanul be kell tartani. 

Kijuttatási javaslat és biztonsági előírások:

Szerepe a növényben A növényre gyakorolt élettani hatás

Nitrogén ASCOPHYLLUM NODOSUM (Barna alga)
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Kén

Növeli a levélen keresztül történő
ásványianyag-fevételt

Elősegítik az ásványi anyagok szerves
komplexképzését és eljutásukat a növény
különböző részeibe, ahol ellátják biológiai

feladatukat

Stimulálja a szár- és levelek növekedését

Elősegíti a kelést

Hiánybetegség elleni lombtrágyázás

Stimulálja a növények természetes
védekezési mechanizmusait

Növeli a vízhiánnyal szembeni
stressztűrő-képességet

Aktiválja a fotoszintézist és stimulálja
a gyökérfejlődést

Fehérjék alkotóeleme

Fontos sejtmagalkotó elem

Enzimek alkotóeleme

Fontos fehérjealkotó elem

A klorofill szintézist segíti

A növény nitrogén-hasznosítását 
javítja

Algasav, Mannitol

Laminarin

Aminosavak: glutaminsav,
metionin, alanin

Gibberellinek

N, P, K - Ca, Mg -, Cu,
Fe, Mn, Zn, Mo, Co, I

Betain

Citokininek - Auxinok: AIA



Az Axereal csoport márkatermékeOligo-Star®

PROLEO

Természetesen úton serkenti a növények 
     tápanyagellátását és aktiválja a talajok 
            ásványi anyagainak feltáródását.

Az olaj- és fehérjenövények igényeihez illeszkedő 
nyomelemtartalmú készítmény, mely tartalmaz:
• 100 g/l vízben oldódó bórt
• 10 g/l vízben oldódó molibdént
•  Komplexképző és felületaktív, illetve növekedésszabályozó anyagokat

 Talajra való kijuttatásra és lombtrágyázásra egyaránt
  alkalmas szerves- és ásványi anyag tartalmú készítmény.

      Kizárólag barna alga (Ascophyllum nodosum) száraz kivonatát tartalmazza, mely        
   növekedésszabályozó anyagokban, hidrokolloidokban és alginátban gazdag. Ezáltal 
elősegíti a növény optimális fejlődését és hozzájárul a jobb tápanyagellátáshoz.

Komplex vegyületeken alapuló hatékony biostimuláns.
           Alginát és ásványi anyagok: könnyített levélen keresztül történő felvétel.
     Aminosavak és ásványi anyagok: megnövelt hatékonyság.
Növekedésszabályozó anyagok: intenzív gyökérfejlődés és fotoszintézis.

BÓR ÉS MOLIBDÉN TARTALMÚ 
TALAJ- ÉS LEVÉLTRÁGYA

PROLEO

PROLEO

PROLEO



Természetesen úton serkenti a növények 
     tápanyagellátását és aktiválja a talajok 
            ásványi anyagainak feltáródását.

Szerves- és ásványi anyagok összhangja a szántóföldön kifejtett hatásért.

Oligo-Star®

A teljesítmény márkája

Talajra történő kijuttatáskor: vetés előtt vagy után: 3 l/ha. Lombtrágyaként: Repce: 2.5 l/ha 3-4 leveles korban, vagy a vegetáció újraindulásától a bimbók megjelenéséig.  
Borsó és szója: 1,5 l/ha kétszer alkalmazva 8-10 cm-es stádiumban és a virágbimbók megjelenésekor, vagy 2,5 l/ha 4-6 leveles korban a virágzás kezdetekor. 
Lucerna: 2 l/ha 10 cm-es stádiumban, majd utána minden egyes vágáskor. Napraforgó: 2 l/ha vetéskor, vagy lombtrágyázás bimbózásig.
Lehetőség szerint 150 l vizet juttasson ki hektáronként. 

Keverhetőség: a Proleo a legtöbb növényvédő szerrel együtt kijuttatható. Mielőtt azonban keverékben alkalmazzuk, keverési próbát célszerű végrehajtani, úgy, hogy a Proleo-t 
keverjük utolsóként az elegyhez. Mivel a Proleo elősegíti a kutikulán keresztüli gyorsabb tápanyagfelvételt, a használati utasítást maradéktalanul be kell tartani. 

Szerepe a növényben A növényre gyakorolt élettani hatás
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Molibdén

Növeli a levélen keresztül történő
ásványianyag-fevételt

Elősegítik az ásványi anyagok szerves
komplexképzését és eljutásukat a növény
különböző részeibe, ahol ellátják biológiai

feladatukat

Stimulálja a szár- és levelek növekedését

Elősegíti a kelést

Hiánybetegség elleni lombtrágyázás

Stimulálja a növények természetes
védekezési mechanizmusait

Növeli a vízhiánnyal szembeni
stressztűrő-képességet

Aktiválja a fotoszintézist és stimulálja
a gyökérfejlődést

Cukorszintézis és transzport

Növényi foszfor-felhasználás

Fehérje-anyagcsere

Pollentermékenység

Fehérje-anyagcsere

Nitrogén asszimiláció
és felhasználás

Kloroll-szintézis

Alginát, mannitol

Laminarin

Aminosavak: glutaminsav,
metionin, alanin

Gibberellinek

N, P, K - Ca, Mg -, Cu,
Fe, Mn, Zn, Mo, Co, I

Betain

Citokininek és Auxinok

ASCOPHYLLUM NODOSUM (Barna alga)

Kijuttatási javaslat és biztonsági előírások:



Bővebb tájékoztatásért forduljon területi képviselőjéhez.

Nemessályi Ákos 
sörárpa-termeltetési specialista, 
területi képviselő (Kelet-Magyarország)
+36 30 227 2095 
akos.nemessalyi@axereal.com

Cseh Tamás
területi képviselő 
(Bács-Kiskun és Csongrád-Csanád megye)
+36 30 374 5421 
tamas.cseh@axereal.com

Rácz Erzsébet 
megbízott területi képviselő 
(Somogy, Baranya és Tolna megye)
+36 70 320 5876 
erzsebet.racz@axereal.com

Grőber Mátyás
területi képviselő 
(Fejér, Veszprém és Komárom-Esztergom megye)
+36 70 320 5878 
matyas.grober@axereal.com

Szabó Ildikó
területi képviselő 
(Zala, Vas és Győr-Moson-Sopron megye)
+36 30 857 0617
ildiko.szabo@axereal.com

AXEREAL HUNGARY KFT.  •  1013 Budapest, Pauler u. 11. 

@axerealhungarykftwww.axereal.hu

Hornyák Szabolcs
területi képviselő 
(Északkelet-Magyarország)
+36 70 338 6555
szabolcs.hornyak@axereal.com

Kovács Anikó
területi képviselő 
(Somogy és Nyugat-Tolna megye) 
+36 70 658 8912
aniko.kovacs@axereal.com

Nemes János
területi képviselő 
(Baranya és Kelet-Tolna megye)
+36 70 658 8923
janos.nemes@axereal.com

Kovács Boglárka
növénytermesztési szakértő 
+36 30 646 4365 
boglarka.kovacs@axereal.com


