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„ A nemzetek sorsát az dönti el, hogy mennyire törődnek termőföldjükkel.”
Franklin D. Rosevelt

„Csak olyan technológiát nevezhetünk haladónak, amely a 
fenntartható növénytermesztés szolgálatában áll.”

AttendSA Kft.

Az Attend SA Kft. szakmai alapon szerveződött magyar cég. Csapatunk kiváló szakemberekből áll, akik a 
tápanyag-utánpótlás, a növényvédelem és a mikrobiológia területein már 10-15 éves szakmai múlttal rendelkeznek. 
Tapasztalataink szerint a tömegtermelésre való fókuszálás miatt olyan vegyszereket, műtrágyákat, technológiákat 
használnak nagy mennyiségben (és néha szükségtelenül) a növénytermesztők, ami miatt a talaj termékenysége, 
pH-ja és mikrobiológiai aktivitása is romlik. A rövidtávú gazdasági célok szinte mindig előtérben vannak a közép és 
hosszútávú növénytermesztési célokkal szemben. Ezért is vagyunk elkötelezettek és vállalunk szerepet a termőtalaj 
állapotának javításában és az olyan mikrobiológiai, tápanyagutánpótlási készítmények és növényvédelmi termékek 
alkalmazásában és technológiákba való beillesztésében, amelyek a jelenlegi talaj és környezetterhelést csökkentik.  

Az általunk képviselt nézőpont, a javasolt termékek, illetve technológiák csökkenthetik a felhasznált vegyszerek és 
műtrágyák mennyiségét. Mindezt túlnyomó részt Magyarországon kifejlesztett és gyártott termékekkel biztosítjuk. 
Hazai gyártó partnereinknél folyamatosak a piaci igényekhez alkalmazkodó kutatás-fejlesztések, amelyek figyelem-
be veszik a változó éghajlati körülményeket és a stagnáló, de leginkább romló talajviszonyokat is. Ezen kívül részt 
veszünk innovatív, így egyedül álló termékek fejlesztésében is. Összegezve tehát célunk az olyan termékek és 
technológiák alkalmazása – technológiákba való beillesztése-, amelyekkel a talaj/termőföld termelőképességét 
minimum megtartjuk, vagy még inkább növeljük, ezzel párhuzamosan pedig jelentősen csökkentjük a környezet-
terhelést.

Sáfián Attila
ügyvezető

Az Attend SA Kft. elkötelezett a talajaktiváló és talajtermékanységet növelő termékek és technológiák 
alkalmazásában.

Akik a termékek fejlesztésében, a gyártásban részt vesznek és szakmai munkánkat segítik:

Dr. Andó József a földtudomány kandidátusa, Gábris Nóra biotechnológiai laborvezető, Nagy Margit fejlesztő-, vegyészmérnök, 

Szalczer József fejlesztő-, vegyészmérnök,  Kolonics Ferenc növényorvos, Kiss Balázs növényorvos, 

Dr. Zalai Mihály egyetemi adjunktus.
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MIKROBIOLÓGIAI KÉSZÍTMÉNYEK
ELŐSEJTES BAKTÉRIUM - ÉS ALGAKÉSZÍTMÉNYEK

AlgaSanBa
GeoAgit-CNPK-1
CarboSan
GeoCell
Microbion

OldalszámTARTALOMJEGYZÉK
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NÖVÉNY ÉS TALAJKONDÍCIONÁLÓ
KÉSZÍTMÉNYEK

Plan Tonic
Ferti Tonic
Soil Tonic E
Soil Tonic G

NÖVÉNYKONDÍCIONÁLÓ
KÉSZÍTMÉNY

NOVOSIL

10
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FOLYÉKONY STARTER TRÁGYÁK
KULTÚRASPECIFIKUS STARTER TRÁGYÁK

GeoStart napraforó, repce
GeoStart kukorica 1
GeoStart kukorica 2

12

LIVE START ® TECHNOLÓGIA
Starter műtrágya és baktériumkészítmény kijuttatása 
egymenetben
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BIOSTIMULÁTOROK

Bioforge
NBX Cereal
Vigorseed
Sugar Mover
N Balancer
Nitroplus

18

20

TALAJTANI SZOLGÁLTATÁSOK 22

MIKRO- ÉS MEZOELEMTARTALMÚ 
LOMBTRÁGYÁK

GeoMicro Bór
GeoMicro Vas
GeoMicro Kalcium

AMINO-, ÉS HUMINSAVAS 
NÖVÉNYKONDÍCIONÁLÓ

FEJ- ÉS LOMBTRÁGYÁK
NYÚJTOTT FELTÁRÓDÁSÚ NITROGÉN 
FORMÁKAT TARTALMAZÓ LOMBTRÁGYÁK

GeoLomb Generál   N 26
GeoLomb Kalászos   N 25 + Cu
GeoLomb Kalászos   N 20 + Mg, Cu, S
GeoLomb Kalászos   N P15-5 + Cu
GeoLomb Repce   N 19 + B, Mo
GeoLomb Napraforgó  N 18 + Mg, S + B, Mo
GeoLomb Kukorica   N 24 + Zn
GeoLomb Szőlő   N 20 + Fe, B, Mo, Mg, S
GeoLomb Gyümölcs N 20 + Fe, B, Mo

14
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MIKROBIOLÓGIAI 
KÉSZÍTMÉNYEK
ÉLŐSEJTES BAKTÉRIUM - ÉS ALGAKÉSZÍTMÉNYEK

Milyen hasznos hatásai vannak a baktérium és élőalgás készítményeknek?

NÖVÉNYI GYÖKÉR- ÉS SZÁRMARADVÁNYOK BONTÁSA
A talajba kerülő növényi maradványok főleg cellulózt, keményítőt, pektint és lignint 
tartalmaznak. A növényi maradványok átalakulása bonyolult lebontó és építő mikrobiális 
folyamatok és biokémiai reakciók összessége. A szármaradványokat alkotó nagy 
molekulájú vegyületeket a talajban élő mikroorganizmusok kisebb egységekre szabdalják, 
tápanyagaikat felszabadítják, egy részüket nagyobb humuszegységekké alakítják, más 
részükből víz és CO2 keletkezik.
A talajba került szerves nitrogénvegyületeket a mikroorganizmusok mineralizálják, azaz a 
folyamat végén a növények számára felvehető szervetlen nitrogénvegyületek keletkeznek.

A lebontási folyamatban részt vevő mikrobáknak saját testük felépítéséhez is megfelelő 
mennyiségű, hasznosítható N-re van szükségük. Ezért a szerves anyagok bonthatósága 
és C/N aránya között szoros összefüggés van. A nagy N-tartalmú, de alacsony C-tartalmú 
szerves anyagok (a C/N arány kisebb, mint 30:1, pl. lucerna) gyorsan bomlanak, míg fordított 
esetben (pl. búza-, rozsszalma 80:1) lassabban. Elhúzódó szárbontás esetén az új vetés 
kelése, szárbaszökése idején a még intenzíven tevékenykedő lebontó szervezetek a testük 
felépítéséhez szükséges nitrogént az új növény elől vonják el, fékezve annak fejlődését. 
Ezt nevezzük pentozán hatásnak. A cellulóz lebontásra a magas hatékonyságú GeoCell-1 
termékünket javasoljuk.

NITROGÉNMEGKÖTÉS
A légköri nitrogén megkötésére kizárólag egyes, a talajban szabadon (pl. Azotobacter 
sp.Clostidium sp.,Klebsiella sp.) vagy a növényekkel szimbiózisban élő baktériumok (pl. 
Rhizobium sp.), vagy az asszociatív nitrogénkötők (pl. Azospirillum sp.) képesek. Ideális 
esetben a készítményeinkben található nitrogénkötő baktériumok (Azotobacter vinelandii, 
Azotobacter chroococcum, Azospirillum brasilense és Pseudomonas stutzeri) hektáronként 
50-80 kg N megkötésére képesek.

TÁPANYAGOK MOBILIZÁLÁSA
Készítményeinkben található baktériumok fokozzák a tápanyagok feltáródását, 
mobilitását. Speciális baktériumokkal elősegíthető, hogy a talajban jelen lévő, de kötött 
foszfor a növények számára nagyobb arányban váljon hozzáférhetővé, fokozható a szerves 
foszfátok mineralizációja, az oldhatatlan foszfát mobilizációja. Ideális körülmények esetén 
a baktérium készítményeink foszfor- és káliummobilizáló törzsei (Bacillus sp., Bacillus 
megatherium, Micrococcus roseus, Pseudomonas fluorescens) hektáronként 40-60 kg P és 
K hatóanyagot tudnak a növény számára felvehetővé tenni.

A baktériumok által termelt fitohormonok növénystimuláló hatásuk révén közvetlenül 
növelik a tápanyagfelvételt. Ennek oka a baktériumok által termelt stimuláló anyagok révén 
előálló intenzívebb gyökérnövekedés. A talaj Azospirillum brasiliensével történő beoltása 
után búza, cirok és kukorica kultúrában megnő a gyökérszőrök felülete, ami a tápanyagok 
fokozott felvételéhez vezet. 
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AlgaSanBa
20 L, 600 L, 1000 L IBC   |   5-10L / ha

GeoAgit-CNPK-1
20 L, 600 L, 1000 L IBC   |   5L / ha

CarboSan
20 L, 600 L, 1000 L IBC   |   10L / ha

GeoCell
20 L, 600 L, 1000 L IBC   |   10L / ha

Microbion
20 L, 600 L, 1000 L IBC   |   10L / ha

MIKROBIOLÓGIAI 
KÉSZÍTMÉNYEK
ÉLŐSEJTES BAKTÉRIUM - ÉS ALGAKÉSZÍTMÉNYEK

100%-BAN MAGYAR KÉSZÍTMÉNYEK

Cellvibrio fulvus cellulózroston Azospirillum brasieleneRhodococcus glükózonCellulózrost bontása

Élőalgás mikrobiológiai készítmény. Élőalga törzsek által 
biológiailag optimalizált tápanyag és kultúraspecifikus 
arányban beállított mikroelem tartalom a gyorsabb 
fejlődéshez állományban használható baktériumkészít-
mény, az AKG-ban is használható.

Soksejtes termésnövelő készítmény. Mindig optimális 
az intenzív gyökérnövekedés fázisában is a tápanyagok 
felvételéhez. Jelentősen fokozza a műtrágyák hasznosulását.

Cellulózbontás és Foszfor, Kálium mobilizáció akár extrém 
körülmények között is.

Szuperintenzív szárlebontó készítmény. Extra tolarencia a 
száraz periódusok áthidalására.

Soksejtes talajerő aktivátor, különleges anaerob és areob 
szervezetek válogatása.
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NOVOSIL
NÖVÉNYKONDÍCIONÁLÓ KÉSZÍTMÉNY
A NÖVÉNYI IMMUNRENDSZER ÉS NÖVEKEDÉS 
TERMÉSZETES STIMULÁTORA, AMELY HATÉKONY 
A GOMBÁS FERTŐZÉSEK MEGELŐZÉSÉBEN

A készítmény a szibériai jegenyefenyő tűleveléből nyert extraktum vizes emulziója. A terméket a 
Novoszibirszki Akadémiai Város kutatói dolgozták ki. Mivel a Novosil készítmény tiszta természetes 
alapanyagból készül, alkalmazása természetbarát, ökológiailag előnyös.

Milyen hatása van a Novosil készítménynek?
A Novosil készítményt egyrészt a vetés előtti vetőmagkezelésre, másrészt a növény aktív növekedési 
szakaszában történő lombkezelésre alakították ki. Alkalmazási referenciával rendelkezik minden 
zöldségfélére, gabonafélékre, ipari növényekre, fa-, cserje- vagy bokoralkatú gyümölcsökre, stb.
A készítmény hatása a jegenyefenyő tűleveléből kivont triterpénsav tartalmon alapul, ami a növény 
immunrendszerének stimulálása útján a következőket eredményezi:
• 2-4-szeres mértékben csökkenti a növény gombás megbetegedésekre való fogékonyságát;
• Növekszik a kedvezőtlen külső tényezőkkel (fagy, szárazság) szembeni ellenálló képesség;
• Felgyorsítja a mag csírázását és megnöveli a csírázóképességet, valamint a kezdeti növekedési aktivitást;
• 3-6 nappal felgyorsítja a termés érését;
• 2-4 %-al megnöveli a terméshozamot;
• Jelentősen csökken a tárolási veszteség.

A Novosil készítménnyel nem lehet a növényt gyógyítani, azaz olyan növénybetegség ellen alkalmazni, 
amely már kifejlődtek.
Ennek ellenére alkalmazása jelentősen megnöveli a növény ellenálló képességét a fitopatogének széles 
körével szemben, ami lényegesen csökkenti magának a betegség kialakulásának a valószínűségét. Minthogy 
a Novosil természetes alapanyagból készül, a környezetben a komponensei ugyanilyen természetes úton 
lebomlanak, és felhasználódnak a növények és a talaj-mikroflóra metabolikus folyamataiban, így nem 
halmozódnak fel a termésben, illetve az emberi és állati szervezetben.

Az engedély szerinti kultúrákra vonatkozó alkalmazási előírás:
• gabonafélék kondíciójának javítására és ellenálló képességének fokozására vetőmagok kezelésére 

tonnánként 1 l köztes munkaoldat vízzel 10 l térfogatra hígítva (magkezelési munkaoldat) levélkezelésre 
bokrosodáskor és kalászhányáskor hektáronként 1 l köztes munkaoldat (búza esetében 0,6 l köztes 
munkaoldat) vízzel 300 l térfogatra hígítva (kijuttatási munkaoldat)

• paradicsom kondíciójának javítására és ellenálló képességének fokozására 3 alkalommal (az első, 
második és harmadik virágzat első virágának nyílásakor), hektáronként 1 l köztes munkaoldat 
mennyiségben, vízzel 300 l térfogatra hígítva a növényre permetezve

• szőlő ültetvények kondíciójának javítására és ellenálló képességének fokozására 2 alkalommal, a 
virágzás kezdetén, majd 12 nappal később, hektáronként 1 l köztes munkaoldat mennyiségben, vízzel 
600 l térfogatra hígítva, a levélre permetezve.

Vetőmag vetés előtti kezelése
2-3 nappal a vetést megelőzően vagy közvetlenül előtte a vetőmagot magkezelési munkaoldattal 
nedvesítjük be, 30 percig (l. a köv. táblázatot is). A kezelt vetőmagot a vetésig árnyékos, jól átszellőző helyen 
tároljuk.
Novosil alkalmazása növényen:
A kijuttatási munkaoldatot finomporlasztásra alkalmas lombtrágyaszóró eszközzel vagy permetező 
berendezéssel juttatjuk a növényi felületre, a kezelt növényi kultúrától függően. A Haszonállat-génmegőrzési 
Központ Méhészeti és Méhbiológiai Intézet (Gödöllő) vizsgálata szerint a készítmény méhekre nem 
veszélyes, így virágzásban is alkalmazható, illetve kifejezetten ajánlott.
Novosillal történő ismételt kezelést általában 2-3 hét elteltével alkalmazzunk!
Novosil alkalmazása szobai és kiskerti méretben:
Lakáson belüli alkalmazásra a köztes munkaoldatot felrázást követően legalább 100-szoros térfogatra 
hígítjuk, pumpás flakonba, kisméretű permetezőbe töltjük és a növényi felületre juttatjuk.
Kiskerti növénytermesztésben bármely vetőmag kezelhető a köztes munkaoldatból vízzel  tízszeres 
térfogatra felöntve és elkeverve nyert magkezelési munkaoldattal. Ebben a magokat 30 percig áztatjuk, 
majd az oldatot leöntjük, a maganyagot vízzel leöblítjük és elvetjük. A kezelés elősegíti az energikus 
növényfejlődést.
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FROM NATURE
FOR NATURE

NOVOSIL
20 L, 600 L   |   1-2L / ha
 

100%-BAN MAGYAR KÉSZÍTMÉNY

NÖVÉNYKONDÍCIONÁLÓ
KÉSZÍTMÉNY
A NÖVÉNYI IMMUNRENDSZER ÉS NÖVEKEDÉS 
TERMÉSZETES STIMULÁTORA, AMELY HATÉKONY 
A GOMBÁS FERTŐZÉSEK MEGELŐZÉSÉBEN

Folyékony növényi immunológiai erősítő

VIRÁGZÁSBAN IS HASZNÁLHATÓ KÉSZÍTMÉNY
A Haszonállat-génmegőrzési Központ Méhészeti és Méhbiológiai Intézet (Gödöllő) vizsgálata szerint 
a készítmény méhekre nem veszélyes, így virágzásban is alkalmazható, illetve kifejezetten ajánlott.
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NÖVÉNY ÉS 
TALAJKONDÍCIONÁLÓ
KÉSZÍTMÉNYEK

A Plan Tonic a növények természetes védekezését aktiválja rendkívül magas 
fokon. A növények számára kármegelőző technológia megalapozására 
alkalmas. Kór és kártevők ellen való védekezésben egyedül álló módon tudunk 
védekezni vele igen magas hatásfokkal! Használatával bizonyítottan jelentős 
növényvédő szermennyiség takarítható meg. Sokféle növényvédőszer 
helyett alkalmazható jól működő alternatív megoldásként. Termésnövelő 
képessége sokrétű mikrobiológiai folyamatok összességén alapul, amelyet 
országosan több kultúrán végrehajtott egyetemi és nagyüzemi kísérletek is 
bizonyítanak. Hiánytünetek kezelésére stressz helyzetek enyhítésére kiválóan 
alkalmas. Szárszilárdító és a regulátor hatása is kiváló. A termék standardizált 
gyártó folyamatokkal készül, hosszantartó kutatások eredményeként.

Magyar kutatók és fejlesztő-, vegyészmérnökök több éves fejlesztőmunkája 
eredményeként született meg a Soil Tonic talajkondícionáló termék, 
amelynek hatóanyagát a piaci, ivóvíz, és egyéb környezetvédelmi 
igényekhez igazítva zeolit szemcsékre vittük fel. A talajkondicionáló 
hatást a készítményben található terpéneknek köszönhetjük. Ez a régóta 
ismert vegyület csoport jelentősen befolyásolja a stressztűrést. Hatásukra 
a növény növekedése dinamikusabb, tápanyag felvétele hatékonyabb, a 
termésmennyisége pedig az előbbiek által több lesz. Kiváló talaj fertőtlenítő 
hatása is van! Távol tartja a gyökér környezetéből a kártevőket. Remek 
alternatívát Képvisel talajfertőtlenítő szerek csökkentésére illetve kiváltására 
úgy, hogy a talaj hasznos élőlényeit nem károsítjuk!

A Ferti Tonic növényi kivonatot tartalmazó készítmény, amely magas flavonoid, 
s azon belül rezveratrol tartalmából adódóan a növények immunrendszerét 
erősítő növénykondicionálóként alkalmazható.

Ezek a természetes hatóanyagok a gazdanövény gombás fertőzésekor 
védőhatást fejtenek ki. 

A flavonoid tartalom a növényi anyagcsere folyamatok szabályozó szerepüknél 
fogva gyorsítják a tápanyag felvételt, fokozzák annak hatékonyságát. 
Antioxidáns hatásával növeli a növény juvenelitási időtartamát. A készítmények 
használata következtében a növények intenzívebb anyagcseréje és jobb 
kondíciója miatt későbbi időpontig kitolódott a vegetációs időszak.
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NÖVÉNY ÉS 
TALAJKONDÍCIONÁLÓ
KÉSZÍTMÉNYEK

FROM NATURE
FOR NATURE

Plan Tonic
20 L kanna   |   4L / ha

Ferti Tonic
20 L kanna   |   4L / ha 

Soil Tonic E
20 L kanna   |   4L / ha

Soil Tonic G
20 kg zsák   |   15KG / ha

100%-BAN MAGYAR KÉSZÍTMÉNYEK

Folyékony növényi immunológiai erősítő.

Folyékony repelláns hatású gyökérnövekedés stimulátor.

Szilárd repelláns hatású gyökérnövekedés stimulátor.

Folyékony növényi immunológiai erősítő.
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Tavasszal a magból kibújó gyökérkezdemény a fejlődésének korai szakaszában a magban 
tárolt tápanyagokat használja fel, ami azonban nem elegendő nagy felületű gyökérzet ki-
alakítására. A hűvös talajban a talajélet és a foszforfeltáródás még minimális, ami jelentős 
stressz helyzetet okoz, fékezi a megfelelő gyökértömeg, kellő időben történő kialakulását. 
Ha mindez kora tavaszi szárazsággal társul és nincs elegendő talajnedvesség, ami a ha-
gyományos starter műtrágya szemcsét oldja és a gyors növényi szövetfejlődéshez nélkü-
lözhetetlen P tápelemet az éhező gyökérkezdeményhez eljuttatná. Pedig a növény további 
fejlődése szempontjából ebben a kezdeti szakaszban a növekedés, a gyarapodás megha-
tározó, mivel a tápanyagok és a víz felvételét biztosító, és egyben szerves anyagot előállító 
gyökértömeg lesz a generatív, termésképző szakasz beindítója és ellátója.

Ezt a gondot a hagyományos starter műtrágyázás nem mindig tudja kellő hatékonysággal 
kezelni. Továbbá a P talajbani lekötéséről, inaktiválódásáról még nem is beszéltünk!

A probléma több, egymást szinergikusan támogató hatótényező koordinált és időzített 
alkalmazásával orvosolható, ami a Live Start® starter technológiával valósítható meg.

Melyek ezek a tényezők, technológiai elemek?

• Folyékony, ammónium-polifoszfát alapú starterműtrágya alkalmazása.

• Előnyei: Vetéssel egymenetben, pontos irányítással, egyenletesen juttatható ki a mag 
közvetlen környezetébe. A mag részére „helyben” és oldott formában szállított tápanyag 
szűkös talajnedvesség, azaz szárazság esetén is hozzáférhető és felvehető a csíranö-
vény, gyökérkezdemény részére.

Sajátos szerkezeténél – 70 % polifoszfát + 30 % ortofoszfát - fogva akadályozza a foszfor 
lekötődést a talajban, komplexképző tulajdonsága folytán a mikroelem felvételt is hatéko-
nyabbá teszi mind a talajból, mind a saját mikroelem készletéből.
Azonnali és elhúzódó, folyamatosan felvehető foszfor formát biztosít.
A sajátos összetételnél fogva együtt biztosítjuk a kezdeti csíra-, gyökérképződés nitrogén 
igényét is. A két fő tápanyag együttes rendelkezésre állása révén ez az egyik szinergikus 
tényező, ami biztosítja a gyors és tömeges szövetfejlődést.

• A GeoStart készítmények  a folyékony forma révén könnyen keverhetők más termékek-
kel – oldatos  műtrágyákkal, talajfertőtlenítőkkel és baktériumtrágyákkal. A GeoStart 
technológia ez utóbbiakat vonja be az újabb szinergizmus effektus létrehozásához és a 
hosszabb távú fokozatos tápanyagellátás biztosításához.

FOLYÉKONY STARTER 
TRÁGYÁK
KULTÚRASPECIFIKUS STARTER TRÁGYÁK

LIVE START ® TECHNOLÓGIA
Starter műtrágya és baktériumkészítmény 
kijuttatása egy menetben
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GeoStart napraforgó, repce 
N 14, P2O5 39, SO3 7, B 1.4, Mo 0.02 
20 L kanna, 600 L IBC   |   10-20L / ha

GeoStart kukorica 1
N 15.3, P2O5 46, Zn 1.1, (Zn tetramin komplex) 
20 L kanna, 600 L IBC    |   10-20L / ha

GeoStart kukorica 2 
N 12, P2O5 42, Zn 0.13 (Zn Edta kelát) 
20 L kanna, 600 L IBC   |   10-20L / ha

100%-BAN MAGYAR KÉSZÍTMÉNYEK

FOLYÉKONY STARTER 
TRÁGYÁK
KULTÚRASPECIFIKUS STARTER TRÁGYÁK

Ha a GeoStart folyékony készítmények kijuttatásával egyidejűleg,  együttesen talajoltó baktérium 
anyagokat is alkalmazunk, a már leírt szinergikus hatásokhoz hozzáadódik a baktériumok stimu-
láló szerepe is, és egyben új, stabil és folyamatosan ható tápanyagszolgáltatást is biztosítunk. 

A GeoAgit-CNPK és CarboSan nevű soksejtes talajbaktérium-készítmények évek óta 
használatosak talajelőkészítéshez és a talaj, vetéssel egyidejű biológiai aktiválásához. 
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A növénytermesztésben a nitrogénpótlás, mint a növekedés fő hajtóereje elsősorban a 
tenyészidő első felében kiemelkedő jelentőségű. Ezért a környezetvédelmi szempontokat 
és az adott fenológiai fázist is figyelembe vevő nitrogénszint-szabályozás fontos 
technológiai kérdés. A nitrogén hiánya és túladagolása is jelentős gazdasági, egészségügyi 
és környezetvédelmi problémákat idézhet elő. A kijuttatott nitrogén műtrágyák 
mennyiségének és a kijuttatás idejének optimalizálása kulcskérdés a környezetszennyezés 
elkerülése, a minőségi végtermék és a megfelelő profit elérése szempontjából. Ismert 
probléma, elsősorban a nitrogén műtrágyáknál, hogy a kijuttatott hatóanyag jó részét 
a növények nem hasznosítják, a talajban annak akár 40-50 %-a is elvész, ami egyben 
környezetvédelmi gond is, hiszen a vizek nitrátosodását is okozza. 

A HAGYOMÁNYOS NITROGÉN MŰTRÁGYÁZÁSNÁL SZÁMOS ÉS JELENTŐS 
VESZTESÉGGEL KELL KALKULÁLNUNK.

Denitrifikáció (5–35 %)
Kedvezőtlen körülmények között a mineralizációval képződött nitrát ismét visszaalakulhat 
ammóniává, ill. molekuláris nitrogénné, nitrogén-oxidokká (üvegház hatás!).

Kimosódásos veszteségek (0-20 %)
A vízoldható N-vegyületek (főként a nitrát) kimosódása nem csak mint N-veszteség, hanem 
a talajvizek potenciális szennyeződése szempontjából is kiemelt probléma.

Fixálódás (10-40 %)
Az ammóniumionok irreverzibilis megkötődése agyagásványokon. A fixált NH4+ mennyisége 
növekszik az agyagtartalommal, illetve a háromrétegű agyagásványok arányával.

Illanási veszteség (0-30 %)
Főleg karbamid műtrágyánál lényeges

A Nitrogén-veszteség csökkenthető az úgynevezett lassú hatású nitrogén műtrágyák 
használatával, ezek közül az egyik típus a nyújtott feltáródású karbamid-aldehid 
kondenzációs vegyületeket tartalmazó Nitrogén műtrágyák.
Készítményeink a nitrogént gyorsan felvehető karbamid, és nyújtott hatású, lassú 
feltáródású mono-, di és trimetilén-karbamid, metilol- karbamid, metilén-karbamid-triazon 
vegyületek elegyeként tartalmazzák csapadékmentes, tiszta vizes oldat formájában. A 
felsorolt molekulák a talajban biológiai úton, a szerkezetük méretének és a talaj biológiai 
aktivitásának függvényében megfelelő időtartam alatt bomlanak le, s alakulnak át a növény 
által felvehető ammónium és nitrát formává.

A GEOLOMB műtrágya oldat felhasználása elsősorban az intenzív vegetatív növekedési 
fázisban javasolt, amikor is segítségével talajon és lombon keresztül is nagy hatékonyságú 
növénytáplálást tudunk biztosítani a fokozottabb nitrogén igény kielégítésére. Kiemelt 
szerep jut az ilyen típusú termékeknek csapadékmentes, száraz tavasszal, amikor a szilárd 
nitrogén műtrágyák nem tudnak beoldódni a talajba.

FEJ- ÉS LOMBTRÁGYÁK
NYÚJTOTT FELTÁRÓDÁSÚ NITROGÉN 
FORMÁKAT TARTALMAZÓ LOMBTRÁGYÁK
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Geolomb General N 26   |   5-10L / ha

Geolomb Kalászos N 25 + Cu   |   5-10L / ha

Geolomb Kalászos N 20 + Mg, Cu, S    |   5-10L / ha

Geolomb Kalászos NP15-5 + Cu   |   5-10L / ha

Geolomb Repce N 19 + B, Mo   |   3-6L / ha

Geolomb Napraforgó N 18 + Mg, S + B, Mo   |   4-8L / ha

Geolomb Kukorica N 24 + Zn   |   5-10L / ha

Geolomb Szőlő N 20 + Fe, B, Mo, Mg, S   |   3-6L / ha

Geolomb Gyümölcs N 20 + Fe, B, Mo    |   3-6L, 5-10L / ha

20 L, 600 L, 1000 L IBC 

100%-BAN MAGYAR KÉSZÍTMÉNYEK

FEJ- ÉS LOMBTRÁGYÁK
NYÚJTOTT FELTÁRÓDÁSÚ NITROGÉN 
FORMÁKAT TARTALMAZÓ LOMBTRÁGYÁK
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GeoMicro

A GeoMicro termékkör tagjai lombtrágyaként alkalmazhatók a növényeken 
fellépő mezo –  és mikroelem  hiánybetegségek megelőzésére és gyógyítására, 
ami révén biztosítható azok hatékony, harmonikus tápelem kiegészítése és 
a nagyobb ellenálló képesség elérése.

A GeoMicro Bór olyan korszerű műtrágya, amely oldat formában, a 
gyors felvételt segítő szerves komplex vegyületként tartalmaz magas 
koncentrációban bór tápelemet. A molibdén mikroelem kiegészítés tovább 
fokozza a bór hatékony beépülését a növénybe.

A GeoMicro Vas elsősorban vas mikroelem pótlására, vashiány betegség 
gyógyítására alkalmas lombtrágya. Összetételéből adódóan  bór és réz 
mikroelem pótlást is biztosít.

A GeoMicro Kalcium gyümölcs- és zöldségkultúrákban a kalciumhiány 
megelőzésére, kalcium ellátottság fenntartására és a termények 
elállóságának, jobb tárolhatóságának javítására alkalmas lombtrágya 
készítmény.

Magnézium, vas, bór és cink tápelem kiegészítésével harmonikus mezo- 
és mikroelem utánpótlást biztosítunk. Különösen ajánlott az alma 
lenticilliumos foltosságának megelőzésére.

MIKRO - ÉS 
MEZOELEMTARTALMÚ 
LOMBTRÁGYÁK
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GeoMicro Bór   B 13.25, Mo 0.8  |  1-4L / ha

GeoMicro Vas   Fe 3, B 0.95, Cu 0.15  (Fe EDDHSA kelátképző)   |   2-4L / ha

GeoMicro Kalcium   
N 13.3, CaO 18.2, MgO 2.8, Fe 0.28, B 0.14, Zn 0.028 (Fe EDDHSA, Zn EDTA)
Gyümölcsösben, virágzás után 5-10L / ha, 2 alkalommal  
Zöldségféléknél, tenyészidőszak elején, maximum 10 naponként 5-L / ha
20 L, 600 L, 1000 L IBC

100%-BAN MAGYAR KÉSZÍTMÉNYEK

MIKRO - ÉS MEZOELEMTARTALMÚ 
LOMBTRÁGYÁK

Mg

Ca

N Fe

BZn CuMo

CaO



18 | ATTEND SA TERMÉKKATALÓGUS

A Stoller termékek értéke a növényi hormonális egyensúllyal kapcsolatos 
tapasztalatban és tudásban rejlik, valamint annak ismeretében, hogy ez 
hogyan működik a különböző növényi fejlődési szakaszokban, illetve 
a hormonális aktivitás hogyan hat a növényi fejlődésre és növényi 
teljesítményre. 

Csak a Stoller termékekben található meg az az egyedülálló technológia, 
amely bizonyítottan támogatja a növények optimális fejlődését, hogy a 
legtöbbet tudja kihozni minden hektárból, nem számít milyen kihívásokkal 
kerül szembe a szezon során. A Stoller különleges megoldásokat alkalmaz 
a stresszhelyzetek kezelésére és a növények optimális és töretlen fejlődése 
érdekében.

BIOSTIMULÁTOROK
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Bioforge 
5 L, 20 L kanna   |   0,3-0,5L, 1,5L / ha

NBX Cereal
20 L kanna   |   2-3L / ha

Vigorseed
20 L kanna   |   4L / T   

Sugar Mover
20 L kanna   |   2-4L / ha

N Balancer
20 L kanna   |   3L / ha

Nitroplus
20 L kanna   |   5-10L, 10L / ha 
ismételve

BIOSTIMULÁTOROK

Stresszoldó biostimulátor. A stressz valódi forrásának kezelésére.

Növekedés kontroller. 
A bokrosodás intenzitásának maximalizálásához

Csírázás optimalizálás és növényélettani folyamatok feletősítése a 
kezdeti szakaszban.

Optimalizálja az érési folyamatokat, olajos növények esetében 
fokozza az olajtermelődést és magkitöltést. 

Növekedést szabályozó biostimulátor.

Biztosítja a gyors és dinamikus gyökérfejlődést. Segíti a nagyobb 
gyökéraktivitást és gyökér abszorpciós képességet.
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10 FÉLE TÁPANYAGBÓL ÁLLÓ UNIVERZÁLIS
KOMPLEX LOMBTRÁGYA, AMELY 18 FÉLE AMINOSAVAT TARTALMAZ

• javítja a zöldtömeg minőségét, és kitolja a vegetációs időszakot
• javítja a nedvesség és a tápanyagok eloszlását

• elősegíti a növényben lejátszódó anyagcsere folymatokat
• hatására a tápanyagok könnyen szívódnak fel a levelek felületén
• javítja a növények természetes ellenálló képességét
• a réz- és kéntartalom elősegíti a növekedést a korai vegetációs 

szakaszokban, és ellenállóvá teszi a növényt gombás fertőzések ellen

AMINÓSAVAK A ROKOHUMIN LOMBTRÁGYÁBAN

• közvetlen energiaforrásokként működnek
• pozitívan hatnak a növények fotoszintézisére és sejtlégzésére 
• növelik bármely kultúra immunitását és általános életképességét 
• elősegítik a tápanyagfelvételt a közös tartályelegyből
• komplex 18 féle aminosavból álló összetétel

HUMINSAVAK A ROKOHUMIN LOMBTRÁGYÁBAN

• természetes növekedésserkentők
• elősegítik a hajszálgyökér képződést, és az intenzívebb tápanyag 

kiválasztást a talajból
• meggyorsítják a sérült növényzet regenerálódását (perzselődés vagy 

növényvédő szer kijuttatása utáni stressz)

Gyors fejlődést tesz lehetővé a vegetáció kezdeti fázisában, és ellenálló 
képességet az időjárás viszontagságaival szemben. A növényi kultúrák 
magasabb ellenálló képessége a betegségekkel és a kórokozókkal szemben 
elősegíti a károsodott növények gyorsabb regenerálódását. Javítja a 
termények minőségi mutatóit (olajok, cukor, keményítő) és növeli a gabona 
fehérjetartalmát és acélosságát (késői alkalmazási szakaszban).

AMINO-, ÉS HUMINSAVAS 
NÖVÉNYKONDÍCIONÁLÓ



ATTEND SA TERMÉKKATALÓGUS | 21

ROKOHUMIN
25 L kanna   |   2,5L  / ha ismételve

AMINO-, ÉS HUMINSAVAS 
NÖVÉNYKONDÍCIONÁLÓ

Beltartalmi jellemzők:
Szervesanyag tartalom 19%

Makroelemek 13,5%
Nitrogén   5,0%
Foszfor (P2O5)  4,0%
Kálium (K2O)  4,5%

Mikroelemek  0,70%
Kén   0,50%
Bór   0,10%
Vas   0,03%
Mangán  0,03%
Réz   0,03%
Cink   0,01%
Molibdén  0,01%

Huminsavak  5,0%

Aminosavak  9,10%
Alanin   0,65%
Cisztein  0,22%
Aszparginsav  0,79%
Glutaminsav  1,21%
Fenil-Alanin  0,63%
Glicin   0,86%
Hisztidin  0,11%
Izoleucin  0,38%
Lizin   0,21%
Leucin   0,95%
Metionin  0,08%
Prolin   1,17%
Arginin  0,16%
Szerin   0,39%
Treonin  0,06%
Valin   0,96%
Triptofán  0,04%
Tirozin   0,23%
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Talajmintavétel
Magyarország egész területén területtől függően végzünk talajminta vételezést.

Akkreditált szűkített talajvizsgálat
Paraméterei: pH, humusz tartalom, KA (Arany-féle kötöttség), vízoldható összes só, CaCO3, 
NO2+NO3, P2O5, K2O. Nitrát-érzékeny területeken kötelező, legalább 5 évente az 59/2008. 
(IV. 29.) FVM rendelet értelmében.
A laborvizsgálati eredmény elkészítésének ideje 2-3 hét (minta mennyiségtől függően 
változhat).

Akkreditált bővített talajvizsgálat
Paraméterei: pH, humusz tartalom, KA, vízoldható összes só, CaCO3, NO2+NO3, P2O5, K2O, 
Na, Mg, SO4, Mn, Zn, Cu. AKG szántóföldi és ültetvény célprogramokban történő részvétel 
esetén nyitó és záróévekben a 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet értelmében kötelező. 
Ültetvénytelepítés, vagy, Hígtrágya kihelyezés és annak ellenőrző vizsgálata, Mg-i eredetű 
nem veszélyes hulladék kihelyezés és annak ellenőrző vizsgálata esetén a 90/2008. (VII. 18.) 
FVM rendelet értelmében kötelező. A laborvizsgálati eredmény elkészítésének ideje 3 hét 
(minta mennyiségtől függően változhat).

Akkreditált teljes körű talajvizsgálat
Paraméterei: pH, humusz tartalom, KA, vízoldható összes só, CaCO3, NO2+NO3, P2O5, K2O, 
Na, Mg, SO4, Mn, Zn, Cu és a toxikus elemek: Cd, Cu, Ni, Pb, Zn, Hg, Cr, As. A 90/2008. (VII. 
18.) FVM rendeletben foglaltak szerint tereprendezés, humuszmentés esetén szakmailag 
indokolt esetben; szennyvíz, szennyvíziszap kihelyezés esetén, vagy zöldség-gyümölcs 
export esetén minőségbiztosítási célból igényelt vizsgálat. A laborvizsgálati eredmény 
elkészítésének ideje 3 hét (minta mennyiségtől függően változhat). 

Profi analízis, amely a talaj 43 paraméterének értékeit 
vizsgáló és elemző talajvizsgálat 
Magyarországon jelenleg egyedülálló módon olyan talajvizsgálatra is lehetőség van, amely 
a talajban levő tápanyagokat a növény számára felvehető és nem felehető formában is 
vizsgálja. A vizsgálat utáni szaktanács képet ad a talajunk struktúrájáról, minőségéről, 
termőképességéről és irányt mutat a javításhoz szükséges szervesanyag gazdálkodásra, 
talajkímélő öntözésre, tápanyagutánpótlásra.

TALAJTANI SZOLGÁLTATÁSOK
Testvércégünk a Gyulai Agrárház Kft. Az egész ország területén éves szinten 

mintegy 50.000 hektár talajmintavételezését, talajszkennelését és többszintű 
talajvizsgálatát tudja elvégezni akkreditált laborokban
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A vizsgált és elemzett 43 paraméter, a talaj alábbi képességeit számszerűsíti:
• a talajfizikai és talajkémiai tulajdonságok,
• a raktározott és felvehető makro- és mezoelemek,
• 9 felvehető mikroelem Si, Fe, Cu, Mn, Zn, B, Mo, Co, Se,
• tápanyag szolgáltató képesség (a bázikus kicserélhető kationok vizsgálatával),
• talajszerkezet, (mechanikai összetétel, morzsa vízállékonyság, szerkezetesség),
• vízgazdálkodási tulajdonságok (vízkapacitás értékek – pF görbe),
• szervesanyag állapot,
• mikrobiológiai aktivitás (mikroorganizmusok számára felvehető N formák vizsgálatával).

A vizsgálatok alapján részletes (mintánként 6 oldalas) szaktanács is készül, amely, az 
alábbiakat is magában foglalja:

• a talaj termőképességének javítását,
• a következő 4 növénykultúra tápanyag-utánpótlását makro és mikroelemek 

vonatkozásában,
• a szervesanyag-gazdálkodást,
• az öntözés víz és talajkímélő elvégzésének paramétereit (víztartó képesség, indítási 

nedvesség%, öntözés intenzitása, maximális mennyisége).
A laborvizsgálati eredmény elkészítésének ideje 30nap. 

Levélanalízis

Mikrobiológiai aktivitásmérés

Talajszkennelés
Minden precíziós technológia első lépéseként meg kell ismerjük területeink heterogenitását, 
tudnunk kell azt, hogy tábláinkon belül hol helyezkednek el hasonló és különböző 
talaj tulajdonságok. Ennek megítélésében nagy segítséget jelent a talajszkenneléses 
alaptérképezés technológiája. A módszer alkalmazásakor számszerűsített képet kapunk 
a terület elektromos vezetőképességéről. Ez a tulajdonság szoros összefüggésben van 
több alapvető talajtani paraméterrel (agyagásvány-tartalom, szervesanyag-tartalom, 
nedvességtartó képesség, termőréteg vastagság) amely a későbbiekben nagy pontossággal 
megmutatja hol találhatóak hasonló, és hol különböző tulajdonságokkal bíró táblarészek, 
amelyekből először a talajtani heterogenitás térképet, majd kiértékelve a mért adatokat 
kezelési egység (ún. management zóna) térképet készítünk. Technológiánkban a talajszkenner 
által lehatárolt zónákon belül célirányos, GPS támogatott gépi talaj-mintavételezés történik 
annak érdekében, hogy az egyes zónák tulajdonságait talajvizsgálatokkal számszerűsítsük.
A talajszkennelési elvégzése minimum 2 hét. 100-150 ha vizsgált területnek egy régión (két 
megye) belül kell esnie.

 

NDVI mérés
A precíziós nitrogén felhasználás alapjai eltérnek a talajjavító anyagok és az alaptrágyák 
helyspecifikus alkalmazásától, mivel a nitrogén a vízzel könnyen és gyorsan mozgó tápelem, 
másként viselkedik a talajban, ezért más felvételezési módszereket igényel. A növények zöld 
színezetük által jól jelzik a nitrogén jelenlétét, vagy hiányát, ezért az eltérő nitrogén kezelési 
zónák lehatárolására multispektrális űrfelvételek alapján elkészített (NDVI – Normalized 
Difference Vegetation index) vegetációs index térképeket használunk. Az eltérő kezelési 
egységek nitrogén igényét pedig kora tavasszal az űrfelvételek feldolgozását követően 
helyszíni ásványi nitrogén (Nmin) vizsgálatokkal határozzuk meg.
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