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UNIVERZÁLIS 
SZERVES-ÁSVÁNYI 
LOMBTRÁGYA

   univerzális felhasználás minden 
típusú agrárkultúrában

  termésnövekedés a legkisebb 
ökológiai kockázat nélkül

  alkalmazása a szerves 
mezőgazdaságban elismert

A LOMBTRÁGYÁBA 
INVESZTÁLT 
MINDEN 1 EURO 
MEGSOKSZOROZÓDIK

  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 minden növényi kultúra 
minőségi mutatóit (zsírok, cukor, 
keményítő)

  növeli a gabona fehérjetartalmát  
és acélosságát (késői alkalmazási 
szakaszban)

  évente 1 000 000 hektár Európai uniós termőföldön alkalmazzák 
  évente több mint 1000 agrárgazdaság alkalmazza
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A LOMBRÁGYAHASZNÁLAT 
ÁLTALÁNOS  
JELLEMZŐI

  együttes alkalmazás esetén a tartályelegyet 9 féle  
tápanyaggal dúsítja

  bármelyik vegetációs szakaszban alkalmazható, többek között csírázás alatt is
  a tartályelegyben bármilyen növény védőszerrel együtt alkalmazható
  a lombtrágya méhekre nem veszélyes, és a növényzeten nem hagy nyomot
  bármely napszakban adagolható anélkül, hogy fennállna a növények  
perzselésének veszélye 

  magas adhéziós képesség és stabilitás bármilyen arányú hígítás mellett 

GAZDASÁGI HATÉKONYSÁG
   olcsó módszer  tápanyagok és mikroelemek eljuttatatására a növényekhez
   Іviszonylagosan alacsony költségek mellett javítja a növények általános állapotát
   együttes alkalmazásuk esetén javítja a növény védőszerek hatékonyságát
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10 FÉLE TÁPANYAGBÓL 
ÁLLÓ UNIVERZÁLIS
KOMPLEX LOMBTRÁGYA

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

  javítja az anyagcsere folyamatot a növények és a környezet között 
  a tápanyagok könnyen szívódnak fel a levelek felületén
  javítja a növények természetes védelmi funkcióit  
  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 légzésére
  növelik bármely kultúra immunitását és általános életképességét
  ösztönzik a tápanyagfelvételt a közös tartályelegyből

HUMINSAVAK A ROKOHUMIN LOMBTRÁGYÁBAN
  természetes növekedésserkentők
  elősegítik a hajszálgyökér képződést, és az intenzívebb tápanyag kiválasztást  
a talajból

  meggyorsítják a sérült növényzet regenerálódását (perzselődés vagy növény  
védőszer kijuttatása utáni állapot)
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  a tápanyagok könnyebben felszívódnak a levelek felületén keresztül, és hatékonyan táplálják a növényt
  bármely napszakban alkalmazható napszúrás veszélye nélkül

KUKORICA

időszak adagolás/ha
(koncentráció)

alkalmazás
(tartályelegy)

hatás

egyszeri
alkalmazás

6-8 leveles
korban

5 l Rokohumin
150 liter vízhez

• ütemezett kijuttatáskor
•  gyomirtó és rágcsálóirtó szerekkel együtt 

használva

• pótlólagos cink dózis
• intenzív gyökérzetfejlődés
• elősegíti a károsodott részek regenerálódását
• javítja a tápanyag elosztást

ROKOHUMIN
(tartályos elegy)

KONTROL KONTROLROKOHUMIN ROKOHUMIN

BIOSTIMULÁCIÓ HUMINSAVAK SEGÍTSÉGÉVEL
  erősebb gyökérzetképződés
  hajszálgyökerek mennyiségi növekedése

UNIVERZÁLIS
SZERVES-ÁSVÁNYI      
LOMBTRÁGYA
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  mindenféle gabonafajtához
  szerves gazdálkodásban való használatra

TAVASZI GABONÁK

időszak adagolás/ha
(koncentráció)

alkalmazás
(tartályelegy)

hatás

szabványos
alkalmazás

bokrosodási
fázis vége

szárképződés
kezdete

2,5 l Rokohumin
150 liter vízhez

•  legközelebbi műveléskor
•  DAM 390 műtrágya 

bedolgozásakor

•  hasznos anyagok felvételének aktivizálása a talajból
•  kártevőkkel és gyomokkal szembeni ellenálló képesség
•  DAM 390 által okozott perzselődés kockázatának 

csökkentése

minőség
javító
alkalmazás

zászlóslevéltől 2,5 l Rokohumin
150 liter vízhez

•  ütemezett műveléskor
•  gyomirtó és rágcsálóirtó 

szerekkel együtt használva

•  a gabona minőségi mutatóinak javítása

ROKOHUMIN
(tartályelegy)

DAM 390
gombaölő
rovarirtó

ROKOHUMIN
(tartályelegy)

gombaölő
rovarirtó

DAM 390 MŰTRÁGYÁVAL EGYÜTT TÖRTÉNŐ ALKALMAZÁSÁNAK ELŐNYEI
  adagoljunk a tartályban lévő elegyhez hektáronként 2,5 l mennyiséggel számított ROKOHUMIN szert 
DAM 390 műtrágyával együtt

  nitrogénen kívül a termés még 9 értékes tápanyag komponenst kap
  a tartályelegybe, DAM 390-hez történő hozzáadása esetén csökkenti a vegyi perzselés kockázatát
  a huminsavak serkentik a természetes növekedést, és a teljes értékű termés kialakulását
  a ROKOHUMIN és a DAM 390 együttes alkalmazása maximális gazdasági hatékonysággal bír

UNIVERZÁLIS
SZERVES-ÁSVÁNYI
LOMBTRÁGYA
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  tápanyagokban gazdag fehérje alapanyagokból készült
  javítja a zöldtömeg minőségét és kitolja a vegetációs időszakot

SZÓJA, BAB, BORSÓ

időszak adagolás/ha
(koncentráció)

alkalmazás
(tartályelegy)

hatás

első
alkalmazás

2 és 7 leveles
állapot között

2,5 l Rokohumin
150 liter vízhez

•  legközelebbi műveléskor
•  gyomirtó és rágcsálóirtó szerekkel együtt 

használva

•  intenzív hajszálgyökér képződés
•  növelt aszálybíró képesség
•  metabolizmus és cserefolyamatok aktivizálása

második
alkalmazás

tervszerű fejlődés közben
virágzás kezdetéig

2,5 l Rokohumin
150 liter ízhez

•  gyomirtó és rágcsálóirtó szerekkel együtt 
használva

•  elnyújtja a virágzást, serkenti a terméskötést
•  immunrendszer és védelmi funkciók erősítése

ROKOHUMIN
(tartályelegy)

ROKOHUMIN
(tartályelegy)

KONTROL KONTROL

Pozitív hatással
van a rhizobium

baktériumok
fejlődésére és

baktériumtelepek
kialakulására

ROKOHUMIN EGYÉB MŰTRÁGYA ROKOHUMIN

UNIVERZÁLIS
SZERVES-ÁSVÁNYI
LOMBTRÁGYA

VETÉSBEFEKTETÉS
  termésfokozás olcsó, ökológiailag tiszta módszerrel
  termésminőség javítása minimális költségráfordítás mellett
  regenerálja a természeti hatások által károsított növényzetet
  aminosavak fokozzák a szükséges elemek felvételének hatékonyságát a tartályelegyből
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tavaszi
alkalmazás

ROKOHUMIN RWA BOR 150 együttes vegyszertartály előnye

regenerálja őszi búza sarjakat tél után sérült és károsodott növényeket tavasszal jobb tápanyag felvétel a talajból

feljavítja nedvesség és tápanyag eloszlását a vegyszertartályban lévő komponensek felvételét a növény anyagcsere folyamatainak és életképességének javítása

kompenzálja makro- és mikroelemek hiányát totális bórhiányt a növény ellenálló képességének javítása betegségekkel és 
kártevőkkel szemben

elősegíti a virágzat kifejlődését magas porlasztási és tapadási hányadot tervezett termőképesség javítása

garantálja termés mennyiségének növekedését a vetőmag mennyiségbeli és minőségi javítása a repce termésminőségének (a szemek (olajtartalmának) javítása)

0 13 15 21 25 31 39 51 53-57 61 63 69 92

ROKOHUMIN
RWA BOR 150

(tartályelegy)
gombaölő
rovarirtó

REPKA

időszak adagolás/ha
(koncentráció)

alkalmazás
(tartályelegy)

hatás

tavaszi
alkalmazás

amikor a talaj
min 40-50%-a
levélzettel borított

2,5 l Rokohumin
150 liter vízhez

• DAM-390 alkalmazásakor
• gyomirtó és rágcsálóirtó szerekkel együtt használva

•  serkenti a növekedést a gyökéren 
keresztül történő felvétel következtében

• virágzás elősegítése
•  javítja a növények általános állapotát

UNIVERZÁLIS
SZERVES-ÁSVÁNYI
LOMBTRÁGYA

A ROKOHUMIN és az RWA Bor-150 szerek kombinációja a vegyszertartályban komplex lombtrágyát
eredményez a kimagasló repceterméshez
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BURGONYA

időszak adagolás/ha
(koncentráció)

alkalmazás
(tartályelegy)

hatás

első
alkalmazás

amikor a talaj min  
40-50%-a levélzettel
borított

2,5 l Rokohumin
150 liter vízhez

• legközelebbi műveléskor 
•  gyomirtó és rágcsálóirtó szerekkel együtt 

használva

• gumónövekedés elősegítése 
• gumószaporodás

második
alkalmazás

gyomirtó és rovarölő
szerek kijuttatásakor

2,5 l Rokohumin
150 liter vízhez

•  tervszerű növekedéskor virágzás kezdete előtt • javítja a növények általános állapotát
• levelek elöregedésének lassítása
• keményítőtartalom növelése

CUKORRÉPA

időszak adagolás/ha
(koncentráció)

alkalmazás
(tartályelegy)

hatás

első
alkalmazás

amikor a talaj min  
40-50%-a levélzettel
borított

2,5 l Rokohumin
150 liter vízhez

• legközelebbi műveléskor
•  gyomirtó és rágcsálóirtó szerekkel együtt 

használva

• zlepšenie odberu živín z pôdy
• zlepšenie celkovej kondície porastu

második és
harmadik
alkalmazás

2 vagy 3 hetes
intervallumok

2,5 l Rokohumin
150 liter vízhez

•  egy vegyszertartállyal a gyomirtó és 
rágcsálóirtó szerekkel együtt használva

•  gyökérgumósok termőképességének fokozása
• levelek elöregedésének lassítása
• cukortartalom növelése

ROKOHUMIN
(tartályelegy)

ROKOHUMIN
(tartályelegy)

ROKOHUMIN
(tartályelegy)

ROKOHUMIN
(tartályelegy)

ROKOHUMIN
(tartályelegy)

UNIVERZÁLIS
SZERVES-ÁSVÁNYI
LOMBTRÁGYA
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 a növekedés kezdeti stádiumában alkalmazható
 a műtrágya a méhekre nem veszélyes, és nem hagy nyomot a növényeken

NAPRAFORGÓ

időszak adagolás/ha
(koncentráció)

alkalmazás
(tartályelegy)

hatás

egyszeri
alkalmazás

6-8 leveles
növekedési
fázisban

5 l ROKOHUMIN
150 liter vízhez

• legközelebbi műveléskor
•  gyomirtó és rágcsálóirtó szerekkel együtt 

használva

• javítja a tápanyag elosztását
• a réz és kén gombaölő hatást gyakorolnak
• elősegíti a károsodott részek regenerálódását

ROKOHUMIN
(tartályelegy)

UNIVERZÁLIS
SZERVES-ÁSVÁNYI
LOMBTRÁGYA
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ROKOHUMIN 
(tartályelegy)

rózsa-
színű bimbós

állapot

BBCH 57

virágzás
vége, minden

szirom 
lehullott

BBCH 69

gyümölcs
méret a teljes

méretnek
a 30%-a

BBCH 73

gyümölcs
méret a teljes

méretnek
a 70%-a 

BBCH 77

teljes
virágzás

BBCH 65

termés-
kötődés

BBCH 71

gyümölcs
méret a teljes

méretnek  
a fele

BBCH 75

gyümölcs
méret a teljes

méretnek
a 90%-a

BBCH 79

ROKOHUMIN 
(tartályelegy)

ROKOHUMIN 
(tartályelegy)

ALMA

adagolás
l/ha

ismételt kijuttatás alkalmazás gyakorisága kísérő jelenség elért hatás

2,5 liter 
ROKOHUMIN
150 liter vízhez

háromszor, betegségek/
kártevők elleni 
védelemmel

először: elvirágzás után a 
fiatal ágakra
másodszor: első után 14-21 
nappal
harmadszor: második után 
2-3 héttel

-  klorofilltartalom növekedése  
a levelekben (green effect)

- levélmennyiség növekedés
-  asszimilációs folyamat felgyorsulása  

a termésben
- egészségi állapot kifejezett javulása

-  a fák jobb kondíciója (jó minőségű, 
magas terméshozam feltételei)

- cukortartalom növekedése
- nagyméretű termések

UNIVERZÁLIS
SZERVES-ÁSVÁNYI
LOMBTRÁGYA
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1000 literCsomagolóanyag  
és csomagolás

50 liter 25 liter

ROKOHUMIN 
(tartályelegy)

ROKOHUMIN 
(tartályelegy)

Egyéb alkalmazásokat
14-21 naponta 

ismételni

Összetétel % 

N  kötött nitrogén min.     5 %

P  foszfor (Р2О5) min.     4 %

K  kálium (К2О) min. 4,5 %

huminsavak min.     5 %

S  kén min. 0,5 %

B  bór min. 0,1 %

Összetétel %

Zn  (EDTA) cink min.   0,01 %

Cu  (EDTA) réz min.   0,03 %

Fe  (EDTA) vas min.   0,03 %

Mn  (EDTA) mangán min.    0,03 %

Mo  molibdén min. 0,001 %

SZŐLŐVESSZŐ

adagolás
l/ha

ismételt 
kijuttatás

alkalmazás gyakorisága kísérő jelenség elért hatás

2,5 liter
ROKOHUMIN
200 liter vízhez

5 - 6-szor,  
betegségek/  
kártevők elleni 
védelemmel  
ötvözve  
(keverőtartály)

először: fiatal, fejlődő hajtásokra
következő: elvirágzás után, majd 2 – 
3 hetes intervallumokban  
betegségek/kártevők elleni 
védelemmel ötvözve

-  asszimilációs folyamat 
felgyorsulása a bogyókban

-  közvetlen hatás a cukrok  
és savak bioszintézisére

-  cukorfok és extraktum fokozódás (közepes 
terméshozam növekedés mellett)

- cukortartalom növekedése
- egészségi állapot látható javulása
-  fejlődőképesség növekedése és jobb 

feltételek a terméshozam növelésére

UNIVERZÁLIS
SZERVES-ÁSVÁNYI
LOMBTRÁGYA


