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1 Előzmények 

 

Régóta ismert probléma a mezőgazdaságban a műtrágyák talajra gyakorolt kedvezőtlen hosszútávú 
hatása. A nyugati agrárgazdaságok már régóta felismerték ennek a problémakörnek a hosszú távú 
következményeit és elindultak a kutatások a megoldás keresésére.  

A problémát az jelenti, hogy a műtrágyák egyrészt a talaj szerkezetét, a talajéletet hosszú távon 
kedvezőtlenül átalakítják, másrészt a talajon keresztül történő alkalmazásuk miatt csak részben 
érhetők el a növények számára. A talajra kijutatott nitrogén hatóanyag 40-60%-a nem hasznosul 
(elillan, denitrifikálódik, kimosódik), a foszfornak csak nagyon kis hányada (5,5 pH-n 15%, 6 felett, vagy 
5 alatt csak 5%-a) vehető fel a növény számára, a kálium pedig nagy részben kimosódik, vagy beépül 
az agyagásványokba talajtípustól függően. 

A kedvezőtlen hatások egyik markáns következménye a talajélet csökkenése, a talajszerkezet romlása, 
aminek legjellemzőbb hazai tünetei közé tartozik a belvizesedés, a nitrátosodás, a talaj 
szervesanyagának csökkenése, és az egyre kötöttebbé váló talajszerkezet. Ezek ellensúlyozására a 
szervestrágyázás hiányában baktériumtrágyákat, talajaktivátorokat kezdtek el széles körben használni, 
melyek különféle talajbaktériumtörzseket, szerves savakat és alkalmanként biostimulátorokat, 
vitaminokat tartalmaznak (Bactofil, Phylasonit, Microvital stb.).  

A probléma megoldására alapvetően két megoldási irányba indultak el a kutatások.  

Az első a műtrágyák fizikai és kémiai tulajdonságainak formulációkkal történő fejlesztése, melyek 
segítségével megpróbálják a hatóanyagot megvédeni a talajbiológiai folyamatoktól, illetve megóvni az 
átalakulástól és fenntartani annak az elérhető formában tartását a növény számára. Ezeknek a fizikai 
módszereknek a hatására sok hatékony protektív formuláció készült, mint például a 
mikorgranulátumok, poros formulációk és hordozóanyagokkal történő keverések.  

Ezeknek a módszereknek a segítségével elérték, hogy a bevitt tápanyagok egy jelentős része a növény 
számára akár 60-90 napig is elérhető formában marad, de hatásukban még mindig nagyon függenek a 
talajbiológiától. Jó protektív megoldások születtek a nitrogénre, de gyenge lábakon áll a kálium és a 
foszfor műtrágyák kérdése  

A másik kutatási irány a növények tápanyagfelhasználásának feltérképezése volt, vagyis annak a 
kiderítése, hogy mire használja fel a növény pontosan a felvett tápanyagokat és ennek ismeretében 
hogy lehetne csökkenteni, optimalizálni azok mennyiségét. Ezek a kutatások jutottak arra a 
felismerésre, hogy a növény energiafelhasználásának és ezzel együtt fiziológiai vízigényének 60-80%-
át a fehérjeszintézisre használja fel. A nitrogén például kizárólag a fehérjék felépítéséhez szükséges 
aminosavak szintéziséhez kerül felhasználásra.  

A felismerés szülte a megoldást, hogy ha ilyen magas a fehérjeszintézis energiaigénye, akkor 
ésszerűnek tűnik a növényt tápanyagok helyett rögtön az energiaigényes építőelemekkel, 
aminosavakkal kiszolgálni. Így jöttek létre az aminosav tartalmú műtrágyák. Ilyen megoldásokat többen 
kínálnak a piacon és nagyon jó eredményeket értek el velük.  

A fizikai módszerekhez hasonlóan, azonban ezek is csak félmegoldást kínáltak. Igazolhatóan pozitív 
hatásaik ellenére van néhány hibájuk. A bennük megtalálható aminosavak ugyanis főként D 
szerkezetűek (D-aminosavak) ellentétben a növények fehérjéit természetes formában alkotó L-
aminosavakkal. A D szerkezet abból adódik, hogy nagyipari mennyiségben az aminosavakat állati 
fehérjék bontásával állítják elő, melynek mindkét módszere a lúgos feltárás és a hőkezelés is az 
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aminosavak átalakulását (racemizáció) eredményezik D szerkezeti formába. A D-aminosavak ugyan 
jelentősen csökkentik a fehérjeszintézis energiaigényét, ezeket a növénynek a beépítéshez azonban 
még át kell alakítani L formában (királis forma), ami azonban még mindig jelentős energiát igényel, 
ezért kevesebb előnnyel jár, mintha L-aminosavakat alkalmaznánk.  

A másik probléma ezekkel a készítményekkel, hogy mivel nem tudják egyértelműen meghatározni a 
növény számára melyik aminosavból mennyire van szüksége, ezért nagy mennyiséget tesznek be 
mindegyikből a műtrágyába, hogy a felhasználás során ne okozzanak Liebig-hatást. (Ez kimondja, hogy 
hiába áll rendelkezésre egy adott tápanyag (de akár más erőforrás), ha egy másik nélkülözhetetlen 
tápanyag/erőforrás nem áll elegendő mennyiségben jelen, akkor a legkisebb mennyiségben 
rendelkezésre álló erőforrás fogja meghatározni a rendszer teljesítményét. Tehát a minimumban lévő 
erőforrások határozzák meg a maximális teljesítményt). Emiatt az aminosav tartalmú műtrágyák 
jellemzően drágák. Ugyanakkor mivel csak részben csökkentik a tápanyagigényt nem önállóan 
forgalmazzák őket, hanem minden esetben hagyományos műtrágyák kiegészítőjeként.  

Ezen a ponton érkeztünk el a GrowGreen technológiához. Az innováció lényege egy korszakalkotó 
találmány, ahol a kutatók azt találták fel, hogyan lehet nagy mennyiségben természetes fermentáció 
segítségével (tehát lúgos feltárás és hőkezelés nélkül) L-aminosavat tartalmazó készítményt előállítani. 
Létrehoztak egy olyan biológiai növénytápláló készítményt, amellyel megvalósítható a sokat 
emlegetett harmonikus növénytáplálás és drasztikusan csökkenthető a növények 
tápanyagszükséglete, felvétele. A tápanyagigény csökkentése révén kevesebb műtrágyára van szükség 
és ezáltal minimalizálható például azok talajra gyakorolt kedvezőtlen hatása.  

A technológia nem új. Ausztráliában 25 éves múlttal rendelkezik, ennyi ideje alkalmazzák sikerrel. 
Európában a fent említett talajtani és növénytáplálási problémák miatt tudott megjelenni, és kap egyre 
növekvő figyelmet az egyesült államokban is. Bulgáriában már négy éve kezdték forgalmazni elsőként 
Európában, mára általánosan elterjedt megoldásnak számít a termelésben. Hazai regisztrációja 2013-
ban indult, 2016 áprilisában kapta meg a forgalmazási engedélyt a hatóságtól. A regisztrációt 
nagymértékben hátráltatta, hogy komoly nehézséget jelentett a készítmény bekategorizálása. Végül 
növénykondicionálóként kapta meg az engedélyt, de a pontos megnevezési formája „biológiai 
növénytáplálási technológia”.  

Fontos megjegyezni, hogy nem érdemes összekeverni sem a lombtrágyákkal, sem a 
biostimulátorokkal. Utóbbiakhoz áll közelebb, mert erős biokatalizátor, ami hasonló, de erősebb hatást 
eredményez, mint a biostimulátorok hormonhatása. A technológiai talajkezelést és lombkezeléseket 
egyaránt tartalmaz. 

2 GrowGreen készítmények 

A Growgreen termékcsalád két készítményből (AminoElite + NPK) álló növénykondicionáló 
technológiai csomag. Az összetevők a GrowGreen Amino Elite és a GrowGreen Microbe Plus NPK 
folyékony, mikrobiológiai termésfokozó készítmények. A technológiai csomag három márkanév alatt 
(GrowGreen Start, GrowGreen Start Pillangós és GrowGreen Finish), különböző arányú összetételben 
kerül forgalmazásra. 

Technológiai csomag Készítmény Arány% Felhasználási javaslat 

GrowGreen Finish 

Amino Elite 20,5 
Gabonafélék 
Kukorica 
Napraforgó 
Olajosok 
Pillangósok 

Microbe Plus NPK 79,5 
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GrowGreen Amino Elite 

A GrowGreen Amino Elite egy folyékony, barna színű, enyhén halszagú, mikrobiológiai úton előállított 
L-aminosavakban gazdag növénykondicionáló készítmény, amely javítja a növény állapotát, növeli a 
termést, javítja annak minőségét, valamint javítja a növény ellenállóképességét a biotikus és abiotikus 
stressz ellen, valamint javítja annak tápanyag ellátását. Felhasználható alaptrágyázásra, fejtrágyázásra 
és levéltrágyázásra. 

GrowGreen Microbe Plus NPK 

A Grow Green Microbe Plus NPK egy folyékony, barna színű, melaszszagú nitrogén-foszfor-kálium 
műtrágyával kiegészített mikrobiológiai úton előállított növénykondicionáló készítmény, amely szerves 
formában tartalmazza a növény számára fontos makro- és mikroelemeket, ezzel javítja a növény 
állapotát, növeli a termést, javítja annak minőségét, valamint javítja a növény ellenállóképességét a 
biotikus és abiotikus stressz ellen, biztosítja annak tápanyag ellátását. Felhasználható alaptrágyázásra, 
fejtrágyázásra és levéltrágyázásra.  

A két komponens egymást szinergizálja, a kombinálásukkal megoldható a növény harmonikus táplálása 
nagyon alacsony elemtartalom kijuttatásával.  

 

3 GrowGreen növénytáplálási technológia 

A GrowGreen egy fiziológiai hatású növénytápláló technológiai készítmény. Alkalmazásával talajon és 
levélen keresztül van lehetőség, a teljes technológia mindkét megoldást tartalmazza.  

• Talajtípustól független hatásmechanizmus 

• Talajaktiválás 

• Egyedi innováció: alacsony elemtartalommal elérhető hatásfokozás 

• Kedvező keverhetőségi tulajdonságok 

 

3.1 Alkalmazás a talajon 

3.1.1 Talajtípustól független hatásmechanizmus 

Működésének elve, hogy a talajbiológia megkerülésével közvetlenül a növények számára biztosít 
természetes formában felvehető organikus tápanyagforrást. Úgynevezett BlackBox módszerként 
működik, a növények számára 100%-ban felvehető tápanyagforrást jelent.  

A talajra kijuttatva nem befolyásolja a talaj pH-ját rövid távon, és hasznosulásában sem játszik szerepet 
közvetlenül a pH, ezért savanyú vagy lúgos talajokon egyaránt alkalmazható.  

A mikrobiális metabolizáció révén előállított tápanyagok a növény számára preferált formában 
kerülnek kijuttatásra. Kijuttatáskor a gyökérzeten vagy levélen keresztül rögtön abszorbeálódnak. Az 
elfolyó vagy rizoszférából kikerülő anyagot a talaj természetes mikrobái veszik fel, mivel ezek számára 
is kiváló tápanyagot jelentenek. Valamelyik, vagy mindkét folyamat gyorsan lejátszódik, ezért a 
készítmény a talajban sokáig nem marad elérhető.  
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Mivel a gyártási folyamat nem csak mikrobák, de melasz és zeolit felhasználásával zajlik, ezért a 
GrowGreen készítmények gyakorlatilag nem mosódnak ki a talajból. Ilyen jellegű veszteség 
gyakorlatilag a tapasztalatok szerint nem mérhető.  

A tápanyagai szerves molekuláris formában vannak jelen, így olyan, talajmikrobáknak köszönhető 
másodlagos reakciók, mint pl. nitrifikáció, ammonifikáció nem történik. A tapasztalatok szerint a 
tápanyagok nem bomlanak le a talajban, csak biológiai úton degradálódnak, a tápanyagokat növények 
és mikrobák hasznosítják. Ezért az intenzívebb mikrobiológiával rendelkező talajokon a 
felhasználódása gyorsabb.  

Az egyenletesebb növekedés (növényi igényhez igazodó, kiegyensúlyozott növénytáplálás) érdekében 
érdemes a kijuttatást a megnövekedett tápanyagigényű fejlődési (fenológiai) fázisokhoz közelíteni a 
gyakorlati alkalmazástechnológiai (termesztéstechnológiai műveletekhez igazítás) szempontok 
figyelembevételével. 

3.1.2 Talajaktivátor – Szerves hatás 

A talajba kerülve a talaj felső 10 cm-ben marad, nem mosódik lejjebb. Aminosavtartama a 
talajmikróbák számára ugyanolyan kedvező táplálék, mint a növények esetében ezért gyorsan 
elfogyasztják. Ennek köszönhető talajaktiváló hatása.  

Az általánosan használt talajaktivátor készítmények, baktériumtrágyák jellemzően baktériumtörzseket 
visznek be a talajba ezzel megnövelve az ott lévő törzsek számát és járulékosan a biomasszát, ezzel 
fejtik ki kedvező hatásukat. Ezekben a készítményekben azonban nem a talajban természetesen 
megtalálható helyi baktériumtörzsek vannak, hanem azokhoz hasonló idegen fajok. Ezek a törzsek 
időlegesen eltolják a fajösszetételt többletükkel a saját javukra, majd folyamatosan csökkentve a 
létszámukat a natív törzsek visszaszerzik a dominanciát és helyreáll az eredeti állapot.  

Ezzel szemben a GrowGreen készítmény nem visz be idegen törzseket és nem növeli a biomasszát sem. 
A talajban ott természetesen előforduló fajokat stimulálja és látja el azonnal beépülő, átalakítást nem 
igénylő tápanyaggal. Ennek hatására eltolódik a baktériumtörzsek aránya az élettani szempontból 
kedvezőbb fajok irányába. Egyes fajok dominánsabbá válnak, mások populációja csökken, ezáltal a 
növények számára egy kedvezőbb mikrobiológiai összetétel alakul ki.  

A kedvezőbb mikorbiológia eredménye a talajfertőtlenítő hatás is, melyek során a felszaporodó 
baktériumok csökkentik a fertőzési forrást jelentő növénypatogének számát. A GrowGreen készítmény 
a fermentálási eljárás során alkalmazott technológiának köszönhetően olyan összetevőket tartalmaz, 
melyek stimulálják a talajban lévő egyes trichoderma és penicillium fajokat, melyek csökkentik a káros 
patogének számát. Ezzel együtt serkentik a kitináz enzimek termelődését, amely a talajban 
megtalálható gombák és nematódák számára teremt kedvezőtlen élettani körülményt. Emellett olyan 
pseudomonas fajokat is stimulálnak, melyek felveszik a patogének elől a számukra nélkülözhetetlen 
vas ionokat és ezáltal csökkentik azok egyedszámát. Az eredmény a talajból fertőző ágensek 
(fuzáriumok, sclerotinia, pythium stb.) fertőzőképességének mérhető csökkenése.  

A tapasztalatok azt mutatják, hogy 10 liter GrowGreen alkalmazása a talajon megfelel 4 tonna szerves 
trágya hatásának, a feltáródás azonban nem több évig tart, hanem azonnal végbemegy. Szemléletesen 
olyan, mint egy szerves trágya koncentrátum. A tapasztalatok azt mutatták, hogy a talaj pH 
tartományát a készítmény a felső tartományba tolta, 5,5-ről, 7,2-7,8-ig. Ez az úgynevezett szerves hatás 
a talajban lekötött tápanyagok mobilizációjához és ezzel a talaj tápanyagszolgáltató képességének 
javulásához vezet.  
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Ez azonban egy kétélű folyamat. Mivel a GrowGreen nem pótolja a talaj tápelemeit, csak a növény 
számára szolgáltat felvehető tápanyagokat, ezért a talaj tápanyagtőkéjének a kimerüléséhez vezethet 
hosszú távon. Használata mellett tehát oda kell figyelni a tápanyagok pótlására, ehhez azonban a 
hagyományos dózisokhoz képest lényegesen kevesebb elemtartalom kijuttatás is elegendő.  

A szerves hatás csak az első évben tapasztalható, fenntartásához minden évben újabb kezelés 
szükséges. A tapasztalatok szerint a kezelések hatására a rosszabb minőségű termőhelyeken a 
negyedik évre jelentősen javult, morzsalékosabbá vált a talajszerkezet, mintha folyamatos szerves 
trágyát kapott volna.  

 

A GrowGreen alkalmazásával az alábbi kedvező hatásokkal lehet számolni:  

• Növekszik a hagyományos műtrágyák hatékonysága, jelentősen csökkenthető a kijutatott 
hatóanyagtartalom 

• Javul a talajélet, jobb lesz a talajszerkezet, csökkenthetők a talajkárok: belvizesedés, kötöttség 
stb. 

• Talajfertőtlenítő hatása révén csökken a növényeket érő fertőzési nyomás 

 

3.2 Alkalmazás a levélen - lombkezelések 

Alacsony elemtartalomnál elérhető hatásfokozás 

A GrowGreen készítmények különlegessége, hogy nagy mennyiségű, a növények számára közvetlenül 
felhasználható aminosavat tartalmaznak. A termék igazi különlegessége a piacon már forgalmazott 
aminosav tartalmú termésfokozókkal szemben azonban az az egyedi innováció, aminek a 
hatékonyságát is köszönheti. Ezekkel szemben, amelyekben un. D-aminosavakat alkalmaznak a 
GrowGreen termékek L-aminosav formában tartalmazzák ezeket a növények számára fontos 
összetevőket.  

Az aminosavak előállítása jellemzően a fehérjék lúgos feltárásával vagy hőhatással történő bontásával 
történik, amely D-aminosavat eredményez. Ez a növények számára hasznos, de közvetlenül nem 
felhasználható forma. Mivel a növények a fehérjéiket L-aminosavakból építik fel, ezért 
hasznosításukhoz először ebbe a formába kell átalakítaniuk, ami energiaigényes folyamat.  

L-aminosavak előállítására eddig nem volt ismert hatékony ipari eljárás. A GrowGreen innovációja egy 
találmány, egy speciális eljárás, melynek segítségével lehetővé vált L-aminosavak előállítása 
mikrobiológiai úton. A fermentáció során természetes mikrobiológiai folyamatok segítségével L-
aminosavakat építenek fel, és ezzel egy sokkal hatékonyabban feldolgozható formában teszik 
elérhetővé a növények számára az organikus tápanyagot.  

A hal és rák emulziókból képzik a mikroorganizmusok az L-aminosavak előállítását. A hal és rákemulzió, 
illetve baktériumok a fermentáció során bírnak jelentőséggel. A kész készítményben csak azért 
szerepelnek, mert valamilyen mértékben maradványként még jelen vannak. Ezeken felül számos egyéb 
organikus faj, például gombák is részt vesznek a fermentációban, amelyek azonban a kész 
készítményben már nem lelhetők fel, a fermentáció során átalakulnak és eltűnnek.  

Az aminosav trágyázás célja a fehérjeszintézis megkönnyítése a növényben. A növények a felvett 
nitrogént teljes egészében kizárólag a fehérjéik felépítéséhez használják fel. A szintézis során a 
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nitrogénforrások átalakítása fehérjévé energiaigényes feladat. A fehérjeszintézis első lépéseként a 
nitrogénforrások felhasználásával aminosavakat, majd ezek felhasználásával fehérjéket épít fel a 
növény. Erre a folyamatra használja fel a növény energiagazdálkodásának és vízfelhasználásnak 
túlnyomó részét, a kutatások szerint 60-80%-át.  

Mivel a növények L-aminosav formájában készen megkapják a fehérjeszintézishez szükséges 
aminosavakat, ezek felépítésére nem kell energiát fordítaniuk, tehát kevesebb energia és víz 
felhasználásával megy végbe a folyamat. Ez akkor különösen fontos, amikor például kevesebb víz áll a 
növény rendelkezésére. Ilyenkor lelassul a fehérjeszintézis. A GrowGreen hatására azonban ez a 
lassulás sokkal kisebb mértékű, ami azt jelenti, hogy jelentősen növeli a növény szárazságtűrő 
képességét. Alkalmazott dózistól függően 2-4 hétig is képes minimumon tartani a növény vízigényét.  

 

Termésbiztonság és minőségnövekedés 

A GrowGreen technológia előnye nem elsősorban az, hogy termésnövekedés érhető el vele, mint az 
egyéb termésnövelő anyagok segítségével, hanem sokkal inkább az, hogy növeli a termésbiztonságot 
és mindenek előtt a termésminőséget.  

A termésbiztonságot elsősorban a növény stressztűrő képességének jelentős fejlesztésével éri el. A 
kedvezőtlen környezeti hatásokat nagyon gyorsan kompenzálja, és nem csak preventív de utólagos 
alkalmazással is. Jól és eredményesen használható például a jégverések, fagykárok, homokverés, rossz 
agrotechnika okozta károk után, amikor a növény termőképességnek helyreállítása a cél.  

A hagyományos műtrágyák okozta lökésszerű fejlődési ugrások fellazítják a fejlődő szöveteket, 
amelyek fogékonyabbá teszik a növényt a fertőzésekkel szemben. Mivel a GrowGreen technológia 
teljesen egyenletes, harmonikus fejlődést eredményez, ugrások nélkül jelentősen növeli a növény 
ellenállóképességét a betegségekkel szemben (például a búza rozsdabetegségei esetén) és hozzájárul 
a termésbiztonság növekedéséhez. 

A technológia legfontosabb előnye a termésbiztonság növelése mellett a termés minőségének javítása.  

A hazai tapasztalatok azt mutatják, hogy több év átlagában a kontrollhoz képest a búza 
fehérjetartalmát a technológia 1,5-2%-al növelte, a hektolitersúly 80-84%-ra emelkedett és a többi 
mutató is hasonlóképpen fejlődött. Emiatt a készítmény alkalmazása sörárpában vagy malátázásra 
szánt árpában kerülendő.  

A 2015-ben Bulgáriában a betakarított napraforgóban üzemi körülmények között az előző évek 30-
33%-os átlagához képest 43-44%-os olajtartalmat mértek.  

A levélfelültre kijutatott készítmény dózistól függően 2-4 hétre csökkenti a növény fiziológiai 
vízigényét, ezért alkalmazásával megelőzhetők, vagy csökkenthetők az érzékeny periódusokban a 
szárazság okozta károk. 

Említést érdemel egy friss 2015-2016-os amerikai kísérlet, ahol a GrowGreen-el folyamatosan 
lombkezelt növényeket tengervízzel öntözték. A kísérlettel azt vizsgálták, hogyan alakul a növény 
tápanyagfelvétele, ha a GrowGreen alkalmazásával folyamatosan ellátják aminosavakkal és primer 
tápelemekkel. A tengervízben található sótartalom értelemszerűen rövid időn belül el kell, hogy 
pusztítsa a növényeket. A kísérlet eredményeként a várakozásoknak megfelelően a kontroll növények 
elpusztultak. A GrowGreen-el kezelt növények azonban életben maradtak és a várakozásokat magasan 
felülmúlva megőrizték a természetes kondíciójukat. A kutatók ezt azzal magyarázták, hogy a 
készítmény hatására megváltozott a gyökér ozmotikus potenciálja és leállt a talajból történő 
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tápanyagfelvétel. Ez az eredmény remekül demonstrálja a GrowGreen kiemelkedő képességeit a 
növénytáplálásban.  

 

Harmonikus tápanyagforrás 

A növénytáplálás gyakorlatában jelentős probléma, hogy a műtrágyák a hatásukat általában 
lökésszerűen fejtik ki. Ezen felül gondot okoznak a veszteségek, melyek az elillanás, kimosódás, illetve 
lekötődés hatására elérhetetlenné teszik a kijuttatott tápanyagok egy részét. A nitrogént például 
kizárólag talajoldatból veszi fel a növény. Ha alacsony a talaj víztartalma, nehezen felvehetővé válik, 
míg eső hatására ez azonnal drasztikusan megnő. Ennek a jelenségnek köszönhető az a trend, amellyel 
a gyártók úgynevezett retard hatású készítményekkel igyekeznek megoldani a növénytáplálást. A 
retard készítmények lassabb feltáródást és elhúzódó hatást biztosítanak, azonban hatásuk 
nagymértékben függ a talajban lévő víz mennyiségétől. Ezeknél is megfigyelhetők a veszteségek, illetve 
hatásuk egy szárazabb periódust követő csapadék után szintén lökésszerű lehet.  

A GrowGreen ezzel szemben a növénytáplálást úgy oldja meg, hogy ezzel nem okoz a növény 
természetes tápanyag és energiagazdálkodásában kilengéséket, fenntartja a növény természetes, 
körülményeknek megfelelő fiziológiai egyensúlyát. Ha ezt a fiziológiai egyensúlyt valamilyen okból 
megbontjuk például annak érdekében, hogy valamely tulajdonságát kiemeljük a növénynek (pl. 
nagyobb termés, vagy ellenállóképesség érdekében) akkor az egyéb területek ellátottsága csorbát 
szenved. A GrowGreen ilyen hatást nem eredményez. Olyan módon közelíti a növényt a természetes 
ökológiai potenciáljához, hogy közben nem okozza semmilyen terület meggyengülését. 

 

Független hatásmechanizmus 

A GrowGreen előnye, hogy levélen keresztül alkalmazva nem függ a talajban lévő víz mennyiségétől és 
hatásmechanizmusa sem ennek függvénye. 200 liter/ha vízmennyiséggel kerül kijuttatásra, ami 
elegendő a hatás kifejtéséhez a levélfelületen.  

 

Növényi gyógyszer 

A hagyományos növénytáplálás során gyakran fordulnak elő a tenyészidőszakban mikroelem-hiány 
problémák. A GrowGreen kipermetezésével ezeket azonnal, és nagyon könnyen lehet lokálisan kezelni. 
A levélkezeléseknél a tápanyagok transzlokálására a növénynek nem kell energiát használnia, mert 
rögtön a felhasználás helyén állnak rendelkezésre. Ezzel jelentős energiákat takarít meg, ami különösen 
stresszhatás alatt jelent előnyöket.  

A hagyományos NPK készítményekkel szemben a GrowGreen mikro és mezoelemeket is tartalmaz. A 
kijuttatott készítmény 1-6 óra alatt hasznosul és megszünteti a hiánytüneteket, ezért azonnal kuratívan 
is használható, mint egyfajta növényi gyógyszer.  

 

Rejuvenatív hatás 

A GrowGreen-ben található aminosavak a növényekben a klorofill működését stimulálják. Ezen a 

hatáson keresztül a már elöregedett levelek működését is felerősítik, megtartják. Ezek a levelek a 
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tenyészidőszak előrehaladtával folyamatosan veszítenek a működésükből és az asszimilációs 

képességükből, ezáltal egyre kevésbé járulnak hozzá a növény generatív részeinek fejlődéséhez. A 

GrowGreen hatására ezek az egyébként elöregedő levelek nem száradnak el, zöldek maradnak és 

megőrzik asszimilációs képességüket. A mérések szerint a fiatal levelek asszimilációs képességének 

85%-ával képesek folytatni működésüket. Mivel a generatív részek fejlődése az összes aktív 

asszimilációs felület függvénye, ez a jelenség a termésminőség és mennyiség javulását eredményezi.  

A legfontosabb előnyök összefoglalva:  

• Kevesebb tápanyaggal megoldható a növénytáplálás, csökkenthetők a műtrágyaköltségek 

• Az összes fontos mikro- és mezoelemet tartalmazza a kellő dózisban, nem kell más kiegészítő 

trágyát használni 

• Növeli a termésbiztonságot 

• Növeli a növény betegségekkel szembeni ellenálló képességét 

• Növeli a növény stressztűrő képességét 

• Kedvező hatással van a termés beltartalmi értékeire, minőségére 

 

3.3 Egyéb tulajdonságok 

3.3.1 Kedvező keverhetőség 

A GrowGreen termékek a legtöbb növényvédőszerrel kicsapódás és reakciómentesen keverhetők. Az 
alkalmazás előtt azonban minden estben keverési próbát érdemes végezni. A gyakorlatban azonban 
még nem volt ilyen jellegű probléma tapasztalható.  

A GrowGreen termékek kijuttatását ezért más munkaműveletekkel (növényvédelem, talajművelés) 
együtt összevontan lehet elvégezni a kezelések műveleti költségeinek csökkentése érdekében.  

3.3.2 Herbicidérzékenység 

A készítmény a tapasztalatok szerint növeli a növények herbicidekkel szembeni fogékonyságát. Emiatt 

csak szelektív herbicidekkel való közös kijuttatása javasolt.  

Az Egyesült Államokban komoly károkat okozott egy kezelése, amelyet követően a glifozát rezisztens 

kukoricát leperzselte a gyomirtó. A hatás pontos háttere még nincs azonosítva, a készítmény biológiai 

hatása valamilyen módon megszüntette a GMO növény herbicidtoleranciáját.  

3.3.3 Termésminőségi határértékek 

Mivel a készítmény jelentősen növeli a beltartalmi értékeket, ezért a termény felhasználásától függően 

kell dönteni az alkalmazásáról. Sörárpában nem javasoljuk a használatát. 

4 Árak és kiszerelések 

Kiszerelés: 20 literes kannákban 
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Termék ára: 

GrowGreen 1.850 Ft/l 

 

5 Alkalmazástechnológia 

5.1 Kalászos technológia 

A búza tápanyagellátása mindenképpen speciális kérdés, mert ősszel vetjük és a nyár első felében 
takarítjuk be, tehát a vegetációs időszak két részre válik, ami a kijutatott tápanyagok hasznosulását 
befolyásolja. 

A termesztett növényeink közül a kalászos gabonák, ezeken belül is az őszi búza reagál a 
legérzékenyebben a nitrogénellátásra. 

Mivel az őszi búzának a vetésétől a tél beálltáig nagyon minimális zöldtömeget kell előállítani, ezért a 
N-igény elhanyagolható ebben az időszakban. Normál körülmények között ezt a N-igényt a 
termesztésre alkalmas talajok tudják biztosítani, ha sikerül jó magágyat előkészíteni, illetve a 
termőhelyre jellemző optimális időintervallumban történik a vetés. 

A technológia tervezésekor ezért minden estben figyelembe kell venni a helyi termőhelyi adottságokat 
és a megszokott agrotechnikát.  

Általánosságban elmondható, hogy a GrowGreen alkalmazásával teljes kiegészítő technológiában 15-
20 liter kerül alkalmazásra hektáronként.  

Ebben az estben 5 liter talajkezelés javasolt, amelynek elvégzését követően nem szükséges egyéb 
baktériumtrágya vagy talajaktivátor használata, ami a technológia hektárköltéséget csökkenti. A 
talajkezelést vetés előtt egy héttel, vetéskor vagy legkésőbb vetés után egy héttel érdemes elvégezni, 
attól függően, hogy hogyan illeszthető bele legegyszerűbben az agrotechnológiába. Nem szükséges 
bedolgozni, 300 liter/ha víz mennyiséggel a talajra kell permetezni.  

Az első kezelés dózisa szintén 5 liter hektáronként attól függően, hogy hány lépést alkalmazunk. 
Amennyiben történik az ősz folyamán például gyomirtás, akkor érdemes a vetéskori talajkezelést 3 
literrel elvégezni és a gyomirtással egy időben kijuttatni a második 2 litert. Ha a termőhelyi 
körülmények rosszak, és az önköltség nem teszi lehetővé a 5 literrel történő kezelést, akkor elegendő 
az 2-3 liter alkalmazása talajra vetéskor.  

A búza tavasz elején a vegetáció megindulásakor igényli a nitrogén nagy részét, ezért ide kell időzíteni 
az első nagy lombkezelést. Tavasszal 10-15 liter/ha GrowGreen kijuttatása javasolt. A prioritás a 
márciusi kezelést jelenti 5 l/ha dózissal. Ezt követően 4 hét múlva, március végén, április elején újabb 
5 l/ha kijuttatása, négy hét múlva pedig az utolsó kezelés májusban a zászlós levél stádiumában, vagy 
a kalászvédelemmel egy időben. Az utolsó kezelés időzítésnél figyelemmel kell lenni a felszáradásra, 
vagyis az alsó lombkoronaszint száradására. A termásminőség javulásában ennek fontos szerepe van. 
Nem szabad hagynunk, hogy az alsó lombkorona szint elkezdjen száradni, ezért még ezt megelőzően 
kell elvégeznünk a kezelést. A GrowGreen nem engedi elszáradni az alsó lombszinteket, ezzel megőrzi 
a levelek asszimilációs képességét. Ennek a jelenségnek köszönhető, hogy a termésbe több 
beltartalmat (fehérjét) tud beépíteni a növény, mert a fehérjék és más termésalkotó elemek 
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mennyisége és minősége elsősorban a termésképzéskor meglévő asszimilációs felület nagyságától 
függ.  

A tavaszi kezeléseknél a cél a gyakoriság emelése a dózis rovására. Ha a termesztéstechnológia 
megengedi, akkor inkább többször kezeljünk kisebb dózissal, vagyis több kezelésre osszuk el a 10-15 
litert. Ha a termőhelyi adottságok miatt az önköltség nem bírja el, akkor csökkenthető a kijuttatott 
mennyiség 10 l/ha-ra. Ilyenekor az utolsó májusi kezelést nem, ellenben a korábbi kezelések egyikét 
érdemes elhagyni (pl. február vége 5 l/ha, április eleje 5l/ha), vagy átrendezni (pl. február vége 3 l/ha, 
4 héttel később 3 l/ha, két héttel később 3 l/ha). 

Ha a tavaszi technológiában meg akarjuk tartani a nitrogén fejtrágyázást, akkor nem érdemes 15 l/ha-
mennyiséget alkalmazni, így a GrowGreen Finish dózisa 10 l/ha-ra módosul. Ilyekor a február végi 
fejtrágyát követően március végén alkalmazzunk 5 l/ha kezelést majd négy hét múlva újabb 5 l/ha-os 
dózist. Ez utóbbit el lehet osztani kétfelé 2,5-2,5 l/ha-ra kéthetes különbséggel, ha az agrotechnika 
engedi. Ezzel együtt azonban fontos, hogy a GrowGreen megfelelő dózisban történő alkalmazásával a 
tavaszi fejtrágya mennyisége akár 15-25%-al csökkenthető. 

Érdemes a kezeléseket minél korábbra időzíteni a búza növekedési igényeihez mérten. A technológia 
előnye, hogy úgy lehet lombkezelésekkel a növény nitrogénigényét támogatni, hogy nem jár perzselési 
kockázattal és folyamatosan kiszolgálja a növény mikroelemigényét is.  

A technológia tervezésekor fontos az önköltségi szempontok figyelembe vétele. A technológiát úgy 
állítsuk össze, hogy lehetőleg ne emelje az önköltséget ennek érdekében csökkenthetők a 
hagyományos hatóanyagdózisok az alábbiak szerint: 

• talajkezelés estén a talajaktivátor, baktériumtrágya elhagyható 

• Nitrogén hatóanyag dózis csökkenthető 15-25%-al 

• Foszfor hatóanyag dózis csökkenthető 20%-al 

• Kálium hatóanyag dózis csökkenthető 20%-al 

• a korábban alkalmazott lombtrágya kezelések teljesen kiválthatók 

GrowGreen teljes kiegészítő technológia – Kalászosok 

Kezelés Dózis (l/ha) Típus Időpont 

Starter 3-5 Talajkezelés vetéskor vagy 1 héten belül  

Őszi kezelés 0-2 Állománykezelés gyomírtással 

Indító kezelés 4 Állománykezelés tavasszal márciusban 

Fenntartó kezelés 4 Állománykezelés 4 héttel később 

Termés erősítés 4 Állománykezelés virágzáskor vagy kalászvédelemmel 

 17   

 

5.1.1 A technológia költsége 

A teljes GrowGreen technológia 17 liter/ha kijuttatással számolt anyagköltsége így 23.000 Ft körül 
alakul hektáronként. A technológia alkalmazása mellett a nitrogén műtrágya mennyisége akár 25%-al 
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csökkenthető, a foszfor és a kálium mennyisége 10%-al, valamint elhagyható a mikroelem és 
lombtrágyák használata.  

5.1.2 Mit várhatunk a GrowGreen kezelésektől búzában 

• Termésbiztonság növekedése: a GrowGreen hatására a növények sokkal jobban bírják, kezelik 
a stresszt. Az egyébként is kedvező csapadékos, kevés stresszel járó években a GrowGreen 
hatása nem szembetűnő, nem számolhatunk az üzemi technológiával szemben jelentős 
pluszokra. Azokban az évjáratokban, amikor stressztényezők lépnek fel és hatásuk erősebb 
(aszály, jégverés, fagy, belvíz) a GrowGreen képes ezeket kompenzálni és jelentős mértékben 
csökkenteni a terméskiesést. A GrowGreen alkalmazása lényegében egyfajta biztosításként 
értelmezhető a repcetermesztésben.  

• Beltartalmi értékek növelése: a GrowGreen kedvezőtlen időjárási körülmények között képes 
rezerválni, a kezeletlen technológiához képest növelni a búza beltartalmi értékeit. Elsősorban 
a fehérje tartalom 0,5-1,5% emelkedésével, a hektoliter súly és a sütőipari értékek 
növekedésével lehet számolni. A tapasztalatok azt mutatják, hogy általában egy kategóriával 
magasabb minősítést kapnak a kezelt területekről betakarított hozamok. Hibrid búzák estében 
ennél kedvezőbb eredmények is gyakoriak. Durum búzáknál szembetűnő az acélosságban 
mérhető emelkedés. 

• Aszálytűrő képesség emelése: a GrowGreen kezelések a növény fiziológiai vízigényét 
jelentősen csökkentik a kezeléseket követően, dózistól függően 1-4 hétig. Ennek a hatásnak a 
kihasználásával átvészelhetők az aszályos időszakok és kivédhető az ezekből fakadó 
terméskiesés.  

• Terméstöbblet: 0,3 – 0,7 t/ha 

• Önköltség: a búza közepesen tápanyagigényes növény. A GrowGreen alkalmazásával 
csökkenthetők a hagyományos műtrágyák mennyisége ezért a technológia alkalmazása az 
önköltséget jellemzően nem vagy kis mértékben növeli csak meg. A GrowGreen technológia 
alkalmazásával az alábbi elemek hagyhatók el az üzemi technológiából:  

o Az alaptrágyák mennyisége csökkenthető 15-25% 
o Talajaktivátorok, talajbaktérium trágyák és talaj kondicionálók 
o Mikroelem és lombtrágyák 
o Biostimulátorok és növény kondicionálók 

 

5.2 Repce Technológia 

A repce a tápanyagtervezésénél az alábbi szempontokat kell szem előtt tartani:  

• a repce tápanyagigénye magas 

• a fehérje-olaj arány alapvetően a tápanyagellátottságtól függ 

• a tél beállta előtt a repcének megfelelő fejlettségi szintet kell elérnie 

• a tavaszi induláshoz és regenerációhoz a nagy mennyiségű, könnyen felvehető tápanyagra van 
szükség 

A repce ősszel intenzív kálium beépítést végez, a foszfor, kén és nitrogén igénye ebben az időszakban 
mérsékeltebb, de szintén fontos. Fontos elkerülni az őszi nitrogén túltáplálást, ezért 30 kg/ha-nál 
magasabb N hatóanyagot jellemzően nem érdemes kijuttatni, mert túlfejlődéshez és téli kiritkuláshoz 
vezethet.  
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A repce fejlődése során 10-15 tonna szárazanyagot épít fel. Ennek 50%-át tavasszal szárbaindulástól 
virágzásig intenzíven. Ekkor van a legnagyobb szüksége nitrogénre. A nagy vegetatív felület a 
termésképzés alapja, ezért a nitrogén kijuttatásának tervezésekor több tényező kell figyelembe venni 
(Nitrogén ellátottság, humusz tartalom, elővetemény hatás stb.) de elmondható, hogy a repce a 
legnitrogénigényesebb szántóföldi növény. A repcét nitrogénnel gyakorlatilag nem lehet „túladagolni” 
hektáronként akár egy tonna nitrogént is képes tárolni. 

A foszfort felvétel a vegetáció alatt folyamatos. Két csúcsidőszak figyelhető meg a virágzás kezdetekor 
és terméséréskor.  

A káliumot az alapművelés előtt kell kijuttatni a megfelelő érvényesülés érdekében. A kálium fontos 
szerepet játszik a növény télállóságában is.  

Kiemelt jelentősége van a kénnek (S). A repce kifejezetten kénigényes növény, fontos szerepe van 
zsírsavak szintézisében, ezért meghatározza a termés olajtartalmát. Korábban a környezetszennyezés 
miatt a légkörben fellelhető kén kielégítette a repce igényét, de ez már nincs így, ezért trágyázással kell 
pótolni.  

A bór a terméskötésben játszik fontos szerepet.  

Repce tápanyagigénye  
    

Termés (t/ha) 1 3 4 5 6 

Makro/Mezo elemek kg/t kg/t kg/t kg/t kg/t 

Nitrogén 60 180 240 300 360 

Foszfor 35 105 140 175 210 

Kálium 55 165 220 275 330 

Kalcium (CaO) 50 150 200 250 300 

Magnézium (MgO) 10 30 40 50 60 

Kén (S) 16 48 64 80 96 

Mikroelemek g/t g/t g/t g/t g/t 

Bór (B) 140 420 560 700 840 

Réz (Cu) 16 48 64 80 96 

Vas (Fe) 230 690 920 1150 1380 

Mangán (Mn) 700 2100 2800 3500 4200 

Cink (Zn) 220 660 880 1100 1320 

Molibdén (Mo) 7 21 28 35 42 

 

GrowGreen technológia alkalmazása repcében 

Starter kezelés talajon: a vetést követően 4-10 nap múlva talajra permetezéssel kell kijuttatni. Ez a 
kezelés biztosítja az egyenletesebb kelést és homogénebb állományt eredményez kelés után, ami 
kiegyenlítheti a vetési hibából, vagy talajállapotokból adódó heterogén kelést. A GrowGreen kezelés 
növeli a gyökértömeget és a gyökérszőrök mennyiségét. Jellemzően a repcebolha ellen i védekezéssel 
egy időben érdemes kijuttatni. 

• Kijuttatás: talajba injektálva, vagy talajra permetezve 300 liter vízzel 

• Javasolt dózis: 5 l/ha 

Őszi kezelés: a regulátorozással vagy őszi rovarölő kezeléssel egy időben a téli feltöltés érdekében 
érdemes elvégezni október végéig. A kezelés hozzásegíti a növényt a megfelelő tenyészcsúcs-
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gyökértörzs arány kialakulásához, egyúttal feltölti a növényt mikroelemekkel, különös tekintettel a 
bórra. Ha a gyomírtáson túl van a repce, akkor a GrowGreen-el segíthetünk a kezelés okozta stressz 
negatív hatásainak csökkentésben.  

• Kijuttatás: felületre permetezve 200-300 liter/ha vízmennyiséggel 

• Javasolt dózis: 5 l/ha 

Tavaszi fejtrágyázás: a repce nitrogén igénye a tavaszi indulástól kezdődően fokozatosan növekszik a 
virágzásig. A virágzás alatt gyakorlatilag megáll a nitrogén felvétel, de ezt megelőzően a zöldbimbós 
állapotban nagyon intenzív. Emiatt a GrowGreen-es kezeléseket is a növény igényéhez érdemes 
igazítani.  

Az első fejtrágyázást március elején, a tavaszi vegetációt beindulását követően 8-11 leves állapotban, 
8 C0 átlaghőmérséklet elérésekor érdemes elvégezni 5 liter/ha-os dózissal.  

A második fejtrágyázást két-három héttel később szintén 5 liter/ha dózissal érdemes elvégezni, de 
érdemes a virágzás előtti időszakra időzíteni. Amennyiben nem tudtunk időben kimenni a táblára, az 
első kezelést elvégezni és a kezelés eltolódik márciusra, akkor itt a dózis érdemes 10 l/ha-ra emelni. 
Amennyiben elkéstünk vele az sem jelent problémát, a GrowGreen-el virágzásban is elvégezhetjük a 
kezelést.  

A harmadik tavaszi kezelést azonnal virágzás után érdemes elvégezni 5 l/ha-os dózissal.  

Mindegyik lombkezelést 200 liter vízzel végezhetjük.  

c Dózis (l/ha) Típus Időpont 

Starter 5 Talajkezelés Vetés után 4-10 nappal  

Őszi kezelés 5 Állománykezelés őszi gyomírtással vagy regulátorral együtt 

Indító kezelés 5 Állománykezelés tavasszal márciusban 

Fenntartó kezelés 5 Állománykezelés virágzás előtt 

Termés erősítés 5 Állománykezelés becővédelem 

 25   

 

5.2.1 A technológia költsége 

A teljes GrowGreen technológia 25 liter/ha kijuttatással számolt anyagköltsége így 34.000 Ft körül 
alakul hektáronként. A technológia alkalmazása mellett a nitrogén műtrágya mennyisége 10-15%-al 
csökkenthető, a foszfor és a kálium mennyisége 10%-al, valamint elhagyhatóak a mikroelem trágyák. 
A kén pótlására a biztonság kedvéért továbbra is érdemes kiegészítő trágyázást alkalmazni. 

5.2.2 Mit várhatunk a GrowGreen kezelésektől repcében 

A GrowGreen technológia alkalmazásának legfontosabb előnyei repcében:  

• Termésbiztonság növekedése: a GrowGreen hatására a növények sokkal jobban bírják, kezelik 
a stresszt. Az egyébként is kedvező csapadékos, kevés stresszel járó években a GrowGreen 
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hatása nem szembetűnő, nem számolhatunk az üzemi technológiával szemben jelentős 
pluszokra. Azokban az évjáratokban, amikor stressztényezők jelentősen (aszály, jégverés, fagy, 
belvíz) a GrowGreen képes ezeket kompenzálni és jelentős mértékben csökkenteni a 
terméskiesést. A GrowGreen alkalmazása lényegében egyfajta biztosításként értelmezhető a 
repcetermesztésben.  

• Beltartalmi értékek növelése: a GrowGreen kedvezőtlen időjárási körülmények között képes 
rezerválni, a kezeletlen technológiához képest növelni a repce olajtartalmát. A növekedés a 
technológiától és évjárattól függően 0,5-2,5% között mozog a tapasztalatok szerint.  

• Aszálytűrő képesség emelése: a GrowGreen kezelések a növény fiziológiai vízigényét 
jelentősen csökkentik a kezeléseket követően, dózistól függően 1-4 hétig. Ennek a hatásnak a 
kihasználásával átvészelhetők az aszályos időszakok és kivédhető az ezekből fakadó 
terméskiesés.  

• Terméstöbblet: 0,3-0,5 t/ha 

• Önköltség: a repce tápanyagigényes növény. A GrowGreen alkalmazásával csökkenthetők a 
hagyományos műtrágyák mennyisége ezért a technológia alkalmazása az önköltséget 
jellemzően nem vagy kis mértékben növeli csak meg. A GrowGreen technológia alkalmazásával 
az alábbi elemek hagyhatók el az üzemi technológiából:  

o Az alaptrágyák mennyisége csökkenthető 10-15% 
o Talajaktivátorok, talajbaktérium trágyák és talaj kondicionálók 
o Mikroelem és lombtrágyák 
o Biostimulátorok és növény kondicionálók 

 

5.3 Napraforgó technológia 

A napraforgó tápanyagellátása szempontjából fontos, hogy érzékeny a megfelelő nitrogén-kálium 

egyensúlyra. A kálium igénye a vegetációban magas, ennek kiszolgálása elsőrendű feladata betegségek 

megelőzése és a terméskötés miatt. Jó tápanyagfelveő képessége révén a talajt könnyen kizsarolja, 

tápanyagait felveszi ezért fontos szempont a tápanyagtőke pótlása. A nitrogént folyamatosan veszi fel 

a vegetáció alatt, igénye nem magas, de túladagolására ügyelni kell mert kedvezőtlen hatással van az 

olajtartalomra. 

Napraforgó tápanyagigénye  

Termés (t/ha) 1 

Makro/Mezo elemek kg/t 

Nitrogén 41 

Foszfor 30 

Kálium 70 

Kalcium (CaO) 24 

Magnézium (MgO) 12 

Kén (S) 10 

 

A napraforgó kálcium és magnézium szükséglete jelentős, ami alapvetően befolyásolja a 

termésmennyiséget és az olajtartalmat. Az olajképződés szempontjából szintén jelentőséggel bír a kén 

és bór ellátottság. Széleslevelű kétszikű növényként kiválóan reagál a lombon keresztül történő 

táplására, ezért a mikroelemek biztosítására a lombkezelések jelentenek optimálisabb megoldást. 
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A napraforgó estében az első kezelést vetéskor vagy egy hetes időintervallumon belül vetés előtt vagy 

után végezzük el 5 l/ha dózissal. A hatóanyagot 300 liter vízzel talajra permetezve vagy bedolgozva 

juttassuk ki. A GrowGreen-t nem szükséges bedolgozni a hatását a talajfelületre permetezve is kifejti.  

Az állománykezeléseket folyamatosan végezzük a vegetáció indulásától egészen virágzásig. A kezelések 

célja a virágzásig és terméskötésig a növény fiziológiájának támogatása és stressztűrő képességének 

erősítése. Ezek közül is kiemelkedő feladat az aszálytűrő képessége növelése a tányértelítődés 

elősegítése, amely elsősorban a rendelkezésre álló asszimilációs felülettől függ. Ennek megőrzésében 

nyújt kiváló teljesítmény a GrowGreen.  

Az állománykezeléseket 4-6 leveles állapotban kezdjük és a vegetációtól függően 2-3 hetente 

ismételjük június végéig, vagy egészen addig amíg bele tudunk menni az állományba, illetve olyan 

kezeléseket végzünk, amelyekkel a GrowGreen kijuttatása összekapcsolható. Amennyiben kevesebb 

alakalommal megyünk ki úgy az állománykezelésekre szánt dózis 5 literről 10 liter/ha-ra emelhetjük. 

10 literes dózis alkalmazásakor a két kezelés között eltelhet 4-6 hét is. Fontos, hogy csillagbimbós 

állapotban mindenképpen kapjon egy kezelést a növény.  

c Dózis (l/ha) Típus Időpont 

Starter 4-5 Talajkezelés Vetéssel vagy utána 7 napon belül  

Indító kezelés 4-5 Állománykezelés 2-4 leveles állapotban 

Indító kezelés 4-5 Állománykezelés 6-8 leveles állapotban 

Fenntartó kezelés 4-5 Állománykezelés csillagbimbós állapotban 

Termés erősítés 2 Állománykezelés virágzáskor 

 18-22   

 

 

5.3.1 A technológia költsége 

A teljes GrowGreen technológia 22 liter/ha kijuttatással számolt anyagköltsége így 30.000 Ft körül 
alakul hektáronként. A technológia alkalmazása mellett a nitrogén műtrágya mennyisége 25-30%-al 
csökkenthető, a foszfor és a kálium mennyisége 10%-al, valamint elhagyhatóak a mikroelem trágyák. 
A bór pótlására a biztonság kedvéért továbbra is érdemes kiegészítő trágyázást alkalmazni. 

5.3.2 Mit várhatunk a GrowGreen kezelésektől napraforgóban 

• Termésbiztonság növekedése: a GrowGreen hatására a növények sokkal jobban bírják, kezelik 
a stresszt. Az egyébként is kedvező csapadékos, kevés stresszel járó években a GrowGreen 
hatása nem szembetűnő, nem számolhatunk az üzemi technológiával szemben jelentős 
pluszokra. Azokban az évjáratokban, amikor stressztényezők jelentősen (aszály, jégverés, fagy, 
belvíz) a GrowGreen képes ezeket kompenzálni és jelentős mértékben csökkenteni a 
terméskiesést. A GrowGreen alkalmazása lényegében egyfajta biztosításként értelmezhető a 
termesztésben.  

• Beltartalmi értékek növelése: a GrowGreen kedvezőtlen időjárási körülmények között képes 
rezerválni, a kezeletlen technológiához képest növelni a napraforgó olajtartalmát. A 
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növekedés a technológiától és évjárattól függően 0,5-2,5% között mozog a tapasztalatok 
szerint.  

• Aszálytűrő képesség emelése: a GrowGreen kezelések a növény fiziológiai vízigényét 
jelentősen csökkentik a kezeléseket követően, dózistól függően 1-4 hétig. Ennek a hatásnak a 
kihasználásával átvészelhetők az aszályos időszakok és kivédhető az ezekből fakadó 
terméskiesés.  

• Terméstöbblet: 0,1-0,5 t/ha 

• Önköltség: a napraforgó tápanyagigényét a jó tápanyagfelveő képessége miatt a talajból 
hatékonyan tudja fedezni amennyiben a talaj tápanyagszolgáltató képessége megfelelő, ezért 
kevésbé érzékeny a trágyázásra. A GrowGreen alkalmazásával csökkenthetők a hagyományos 
műtrágyák mennyisége ezért a technológia alkalmazása az önköltséget jellemzően nem vagy 
kis mértékben növeli csak meg. A GrowGreen technológia alkalmazásával az alábbi elemek 
hagyhatók el az üzemi technológiából:  

o Az alaptrágyák mennyisége csökkenthető 20-25% 
o Talajaktivátorok, talajbaktérium trágyák és talaj kondicionálók 
o Mikroelem és lombtrágyák  
o Biostimulátorok és növény kondicionálók 

 

5.4 Kukorica technológia 

A kukorica kifejezetten vízigényes növény, ezért a tápanyagellátás mellett a vízellátás is kritikus a 

termésmennyiség szempontjából. Nem kifejezetten N igényes növény. A nitrogént az egész 

vegetációban folyamatosan, de nem egyenletesen veszi fel. A tápanyagigényének 80% a 8-10 leveles 

állapot eléréséig felveszi, ezért minél inkább meg tudjuk védeni a kukoricát a stressztényezőktől eddig 

a stádiumig, annál biztonságosabban várhatjuk a magas termésátlagot.  

Kukorica tápanyagigénye  

Termés (t/ha) 1 

Makro/Mezo elemek kg/t 

Nitrogén 28 

Foszfor 22 

Kálium 25 

Kalcium (CaO) 8 

Magnézium (MgO) 3 

Kén (S) 3 

Mikroelemek g/t 

Bór (B) 140 

Réz (Cu) 16 

Vas (Fe) 230 

Mangán (Mn) 700 

Cink (Zn) 220 

Molibdén (Mo) 7 

 

A GrowGreen kezeléseket kukoricában talajkezeléssel kezdjük vetéskor (2-5 liter/ha) vagy egy héten 

belül a vetés előtt vagy után, attól függően, mikor történik permetezés. A következő kezelést javasolt 

a korai gyomirtással együtt elvégezni 2-5 literes dózissal. A dózis attól függ, hogy milyen célt tűztünk ki 
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a kezelésekkel kapcsolatban és mennyit enged meg a gazdaságosság. A 2 literes dózissal már megfelelő 

eredményt érhetünk el, míg a terméseredményekben realizálódó magasabb termésbiztonság 

eléréséhez érdemes magasabb dózis alkalmazni.  

A következő kritikus időszak a virágzás és terméskötés. Ebben az időszakban az aszály jelenti a 

legnagyobb abiotikus fenyegetést terméskötés szempontjából. Aszályos időben, amennyiben van 

lehetőségünk belemenni az állományba még önálló kezelésként is érdemes kijuttatni a GrowGreen-t 

2-3 literes dózissal, mert a megfelelő időben kijuttatott készítmény 1-3 hétre drasztikusan csökkenti a 

növény vízigényét, ezzel pedig jelentősen növeli a terméskötődést.  

Kezelés Dózis (l/ha) Típus Időpont 

Starter 3-5 Talajkezelés Vetéskor vagy egy héten belül 

Indító kezelés 2-5 Állománykezelés 4-6 leveles állapot 

Fenntartó kezelés 3-5 Állománykezelés 6-8 leveles állapot 

Termés erősítés 2-3 Állománykezelés virágzás 

 10-18   

 

5.4.1 A technológia költsége 

A teljes GrowGreen technológia 10-18 liter/ha kijuttatással számolt anyagköltsége így 13-24.000 Ft 
körül alakul hektáronként. A technológia alkalmazása mellett a nitrogén műtrágya mennyisége 25-
30%%-al csökkenthető, a foszfor és a kálium mennyisége 10%-al, valamint elhagyhatóak a mikroelem 
trágyák.  

5.4.2 Mit várhatunk a GrowGreen kezelésektől kukoricában 

A GrowGreen technológia alkalmazásának legfontosabb előnyei kukoricában:  

• Terméstöbblet: a GrowGreen-es kezelések elsődleges célja a termésbiztonság és a hozamok 
növelése. A várt hozamok az üzemi technológiához képes: 0,3-0,8 t/ha. A kukorica esetében a 
termésminőség fokozása nem kifejezett cél, hiszen a termény árát nem befolyásolja. Azokban 
a gazdaságokban, ahol nem értékesítésre, hanem takarmányozási céllal használják fel fontos 
szempont lehet a kezelések hatására tapasztalható magasabb beltartalmi érték.  

• Termésbiztonság növekedése: a GrowGreen hatására a növények sokkal jobban bírják, kezelik 
a stresszt. Az egyébként is kedvező csapadékos, kevés stresszel járó években a GrowGreen 
hatása nem szembetűnő, nem számolhatunk az üzemi technológiával szemben jelentős 
pluszokra. Azokban az évjáratokban, amikor stressztényezők jelentősen (aszály, jégverés, fagy, 
belvíz) a GrowGreen képes ezeket kompenzálni és jelentős mértékben csökkenteni a 
terméskiesést. A GrowGreen alkalmazása lényegében egyfajta biztosításként értelmezhető a 
kukoricatermesztésben. 

• Aszálytűrő képesség emelése: a GrowGreen kezelések a növény fiziológiai vízigényét 
jelentősen csökkentik a kezeléseket követően, dózistól függően 1-4 hétig. Ennek a hatásnak a 
kihasználásával átvészelhetők az aszályos időszakok és kivédhető az ezekből fakadó 
terméskiesés.  

•  
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• Önköltség: a GrowGreen alkalmazásával csökkenthetők a hagyományos műtrágyák 
mennyisége ezért a technológia alkalmazása az önköltséget jellemzően nem vagy kis 
mértékben növeli csak meg. A GrowGreen technológia alkalmazásával az alábbi elemek 
hagyhatók el az üzemi technológiából:  

o Az alaptrágyák mennyisége csökkenthető 20-25% 
o Talajaktivátorok, talajbaktérium trágyák és talaj kondicionálók 
o Mikroelem és lombtrágyák (ide értve a cink trágyákat is) 
o Biostimulátorok és növény kondicionálók 

6 Termékösszetevők 

6.1 GrowGreen Amino Elite 

A GrowGreen Amino Elite egy folyékony, barna színű, halszagú, mikrobiológiai növénykondicionáló 
készítmény, amely javítja a növény állapotát, növeli a termést, javítja annak minőségét, valamint javítja 
a növény ellenállóképességét a biotikus és abiotikus stressz ellen, valamint javítja annak tápanyag 
ellátását. Felhasználható alaptrágyázásra, fejtrágyázásra és levéltrágyázásra. 

• Halmazállapot: Folyékony szuszpenzió, lebegő szilárd részecskékkel 

• Szín: Sárgától a sötétbarnáig terjedő színű, jellemzően világosbarna.  

• Szag: Enyhe halszag (engedélyokirat szerint melaszszag) 

• Fajsúly: 1,2 (25 °C-on) 

• Kémhatás: pH 2-4,5 

Összetétel 

Anyagtípus Megnevezés 
100 kg anyag előállításhoz 

felhasznált mennyiség 
Származási 

hely 

Tápanyag Hal emulzió 77 kg Új-Zéland 

Tápanyag Rák emulzió  3,82 kg Ausztrália 

Tápanyag Urea  4 kg Ausztrália 

Tápanyag Kálium-foszfát 1,4 kg Ausztrália 

Tápanyag Magnézium-szulfát 0,17 kg Ausztrália 

Oldószer  Víz 9,8 kg Ausztrália 

Tápanyag Cink-szulfát 0,37 kg Ausztrália 

Tartósító szer C-vitamin 0,01 kg Ausztrália 

Tápanyag Bór 0,35 kg Ausztrália 

Stabilizáló anyag Fulvosav 0,1 kg Ausztrália 

Tápanyag Kalcium-nitrát 1,79 kg Ausztrália 

Tápanyag Nátrium-molibdát 0,031 kg Ausztrália 

Tápanyag Mangán-szulfát 0,11 kg Ausztrália 

Tápanyag Vas-szulfát 0,014 kg Ausztrália 

Tápanyag Réz-szulfát 0,014 kg Ausztrália 

Tápanyag Kobalt-szulfát 0,011 kg Ausztrália 

Tápanyag Ammónium-szulfát 1 kg Ausztrália 

Mikroorganizmusok  
Bifidobacterium lactis és 
Lactobacillus acidophilus 

0,01 kg Új-Zéland 
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Elemtartalom és hatóanyagok 

Hatóanyag Vegyület Koncentráció 

Nitrogén (N)  Fehérje és nitrát  2.5-4%  

Foszfor ( P) Fehérje és foszfát 0.4-0.9%  

Kálium ( K)  Fehérje és foszfát 0.3-0.8%  

Kálcium ( Ca) Nitrát  0.1-0.4%  

Kén (S)  Fehérje és foszfát  0.3-0.8%  

Boron (B)  Oldott 350-500  ppm  

Molibdén (Mo)  Nátrium-molibdát  50-200 ppm  

Cink (Zn) Szulfát 0.05-0.15%  

Magnézium (Mg) Szulfát 0.01-0.05%  

Vas (Fe)  Szulfát e  30-70 ppm  

Réz (Cu) Szulfát e  20-40 ppm  

Mangán (Mn)  Szulfát e  200-500 ppm 

Aminosav tartalom 

Aminosav neve Aminosav* (− H2O) (µg/g)  Aminosav ** (µg/g)  Mól %  

Hidroxiproline  1153 1336 4.3 

Hisztidin 297 336 1.0 

Szerin 843 1018 4.4 

Arginin 1336 1490 3.8 

Glicin 3292 4332 25.8 

Aszparaginsav 1281 1481 5.1 

Glutaminsav 2384 2716 8.4 

Treonin 552 650 2.5 

Alanin 2064 2587 13.7 

Prolin 1754 2079 7.6 

Lizin 1247 1422 7.7 

Tirozin 44 49 0.1 

Metionin 33 38 0.1 

Valin 992 1173 4.5 

Izoleucin 772 895 3.2 

Leucin 1368 1585 5.7 

Fenilalanin 644 723 2.1 

Összesen 20055 23910 100.0 

*A számítás a fehérjéből visszamaradó aminosav maradékok alapján (molekulasúly mínusz H2O).  
**  A szabad aminosavak molekulasúlya alapján számítva. 

Mikrobiológiai összetevők 

 Fajok Koncentráció 
Mennyiség a 

késztermékben (kg) 

Baktériumok 
Bifidobacterium lactis 12,59 spóra/g < 0,001 kg 

Lactobacillus acidophilus  12,59 spóra/g < 0,001 kg 
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Toxikus elemtartalom 

As 0,17 mg/l 

Cd 0,03 mg/l 

Cr 0,09 mg/l 

Co 3,55 mg/l 

Cu 5,15 mg/l 

Hg 0,01 mg/l 

Ni 0,14 mg/l 

Pb 0,01 mg/l 

Se 0,1 mg/l 

6.2 GrowGreen Microbe Plus NPK 

A GrowGreen Microbe Plus NPK egy folyékony, barna színű, melaszszagú nitrogén-foszfor-kálium 
műtrágyával kiegészített mikrobiológiai növénykondícionáló készítmény, amely javítja a növény 
állapotát, növeli a termést, javítja annak minőségét, valamint javítja a növény ellenállóképességét a 
biotikus és abiotikus stressz ellen, valamint javítja annak tápanyag ellátását. Felhasználható 
alaptrágyázásra, fejtrágyázásra és levéltrágyázásra. 

• Halmazállapot: folyékony 

• Szín: barna 

• Szag: melaszszag 

• Fajsúly: 1,25 (25 C-on) 

• Kémhatás: pH 2-4,5 

Összetétel  

Tápanyag Mértékegys. NPK 

Összes N (m/m %) 4-6 

Összes P2O5 (m/m %) 0,7-2,15 

Összes K2O (m/m %) 2,9-3,9 

Összes Ca (m/m %) 0,77-1,4 

Összes Mg (m/m %) 0,15-0,3 

Összes Cu ppm 8-15 

Összes Zn (m/m %) 0,5-0,9 

Összes Fe ppm 100-750 

Összes Mn ppm 1500-3000 

Összes Mo. ppm 60-150 

Összes B ppm 1000-1500 

Összes S (m/m %) 0,23-1 

Mikrobiológiai összetétel 

 Fajok Koncentráció 
Mennyiség a 

késztermékben (kg) 

Baktériumok Bacillus subtilis 109 spóra/g < 5 kg 
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6.3 A GrowGreen technológia hatásmechanizmusa  

A készítmény tápanyagai a növényi szervezet számára közvetlenül felvehető formában találhatóak.  A 
kijuttatáshoz használt víz és a tápanyagfelvételt pozitívan befolyásoló aminosav összetétel biztosítja a 
kijuttatott tápanyagoknak a talajban uralkodó viszonyoktól független, gyors hasznosulását. A 
készítmény a növény levélzetén keresztül kiválóan felszívódik (nedvesítő szer alkalmazása javasolt). 

A GrowGreen Amino Elite készítmény más GrowGreen termékekkel együtt alkotja a termesztési célhoz 
igazodó, egyedülállóan hatékony GrowGreen növénytáplálási rendszert. 

• Természetes aminosavforrás 

• Az Amino Elite a nyomelemeket NPK-val kombinált kelát formában tartalmazza, így 

felvehetőek a növény számára 

• Egy, a növények számára optimálisan elérhető és felvehető, mikrobiológiailag átalakított 

termék 

• Levélen és gyökéren keresztül is azonnal felvehető a növények számára 

• Beoltja a talajt a létfontosságú és a jó talajállapothoz szükséges baktériumokkal, amelyek a 

növények jó fejlődéséhez, és termésképzéséhez szükségesek, valamint hozzájárul a 

tápanyagok feltáródásához. 

• A mikrobiológiai feltárás során a képződött melléktermékek, mint az enzimek, auxinok és 

vitaminok megőrződnek és a növények számára elérhetőek.  

• 80 mikron fölötti cseppméretet előállítani képes fúvókaméret esetén öntözéssel, csepegtető 

öntözéssel és levélre permetezéssel is kijuttatható. 

• Fulvosav, Zeolit, melasz és C-vitamin kiegészítést tartalmaz 

• Fokozza a növény stressz-toleranciáját 

• Javítja a gyümölcsök színét, ízét, egyöntetűségét és méretét 

• Fokozza a növények kórokozókkal és károsítókkal szembeni természetes ellenállóképességét.  

• Szerves nitrogénnel látja el a talajt és a növényt  

• Fokozza a nyomelem-ellátást és a felvételüket, ezzel megszűntetve a mikro- és nyomelem-

hiányokat 

Felhasználási körülmények 

Éghetőség: Nem tűzveszélyes. "E" tűzveszélyességi osztály. Nem gyúlékony, nem éghető. 

Eltarthatóság: szobahőmérsékleten a gyártást követő 18 hónapig eltartható. Tárolás 5ºC - 35ºC 
(specifikáció szerint 10-30 C) közvetlen napfénynek nem kitéve, ám világos helyen, hogy a 
mikrobiológiai folyamatok ne álljanak le. A higított oldatot fel kell használni. 
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7 Termelési tapasztaltok - 2017 

7.1 Durumbúza (Párizs Tamás, Zombortej Kft, Kiszombor) 

GrowGreen 

• 10 l/ha talajkezelés 2016.11.02. 

• 5 l/ha lombkezelés 2017.04.01. 

• 5 l/ha lombkezelés 2017.04.15. 

Termelési eredmények:  

 GrowGreen technológia Üzemi technológia Eltérés 

Termésátlag (t/ha):  4,7 3,5 +1,2 t 

Nedvesség 11,2 11,1  

Hektolitersúly 84,1 78,2  

Nyersfehérje 13,8 12,4 +1,4% 

Sikér mennyisége 30,7 27,8 +2,8% 

Üvegesség 95 89 6% 

Gazdasági eredmény 

Kezelt terület Terméseredmény (t/ha) Gazdasági eredmény (Ft/ha) 

ha GrowGreen Üzemi Eltérés Költség Hozam értéke Eredmény 

60 4,7 3,5 +1,2 24.000 74.400 +50 400 

Búza piaci ára: 62.000 Ft/t 

  

GrowGreen Start 10 l elővetemény: napraforgó/kukorica után/üzemi techn. 
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7.2 Hibridbúza (Nagy Lajos, Apátfalvi Búzakalász Kft, Apátfalva) 

GrowGreen 

• 2017.03.14 – lombkezelés – 5 l/ha 

• 2017.04.06 – lombkezelés – 5 l/ha 

• 2017.04.30 – lombkezelés – 5 l/ha 

Terméseredmények: 

 GrowGreen technológia Üzemi technológia Eltérés 

Termésátlag (t/ha):  8,53 8,04 +487 kg 

Nedvesség 10,92 10,34  

Nyersfehérje 12,34 11,29 +1,05% 

Sikér mennyisége 26,94 24,56 +2,38% 

Gazdasági eredmény 

Kezelt terület Terméseredmény (t/ha) Gazdasági eredmény (Ft/ha) 

ha GrowGreen Üzemi Eltérés Költség Hozam értéke Eredmény 

9,3 8,53 8,04 +487,0 18.900 +46.170 +25.920  

Malmi búza piaci ára: 45.000 Ft/t 

Euro búza piaci ára: 42.000 Ft/t 

 

  

GrowGreen-nel kezelt Üzemi technológia 
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7.3 Őszibúza (Prunyek István, Kevecoop Kft., Kevermes) 

GrowGreen 

• 2016.10.18 – Talajkezelés – 10 l/ha 

• 2017.03.23.– Állománykezelés – 10 l/ha 

Termelési eredmények:  

 Üzemi technológia GrowGreen technológia Eltérés 

Termésátlag (t/ha):  6,78 7,58 +0,800 t 

Hektolitersúly 79,74 80,9 +1,24 

Nyersfehérje 11,9 12,1 +0,2% 

Sikér mennyisége 28,9 34,5 +5,6 

Gazdasági eredmény 

Kezelt terület Terméseredmény (t/ha) Gazdasági eredmény (Ft/ha) 

ha GrowGreen Üzemi Eltérés Költség Hozam értéke Eredmény 

8,4 7,58 6,78 +800,0 27.000 36.000 +9.000  

Malmi búza piaci ára: 45.000 Ft/t 

  

Üzemi technológia/GrowGreen Üzemi technológia/GrowGreen 
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7.4 Őszibúza (Kolarics Sándor, Backó Kft., Pötréte) 

GrowGreen 

• 2017.05.03 – lombkezelés – 5 l/ha 

• 2017.06.02 – lombkezelés – 10 l/ha 

Termelési eredmények:  

 Üzemi technológia GrowGreen technológia Eltérés 

Termésátlag (t/ha):  4,3 5,2 +0,9 t 

Nedvesség 11,5 11,6  

Hektolitersúly 77,70 78,80 +1,4% 

Nyersfehérje 10,4 11,7 +1,3% 

Sikér mennyisége  23,3  

Zeleny 23 32 +9% 

Gazdasági eredmény 

Kezelt terület Terméseredmény (t/ha) Gazdasági eredmény (Ft/ha) 

ha GrowGreen Üzemi Eltérés Költség Hozam értéke Eredmény 

30 5,2 4,3 +900,0 20.250 +46.400 +26.150  

Takarmány búza piaci ára: 40.000 Ft/t 

Euro búza piaci ára: 42.000 Ft/t 

 

  

GrowGreen nagyobb kalászok Üzemi technológia 
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7.5 Őszibúza (Csányi József, Bordány) 

GrowGreen 

• 2016.10.25 – talajkezelés - 10 l/ha 

• 2017.03.25 – lombkezelés - 5 l/ha  

Termelési eredmények:  

 Üzemi technológia GrowGreen technológia Eltérés 

Termésátlag (t/ha) 4,0 4,3 +0,300 t 

Nyersfehérje 12,0 17,7 +5,7% 

Sikér 26,0 33,5 +7,5% 

Gazdasági eredmény 

Kezelt terület Terméseredmény (t/ha) Gazdasági eredmény (Ft/ha) 

ha GrowGreen Üzemi Eltérés Költség Hozam értéke Eredmény 

50 4,3 4,0 +300,0 20.250 47.000 +26.750  

Euro búza piaci ára: 42.000 Ft/t 

Javító búza piaci ára: 50.000 Ft/t 

 

  

Szomszéd üzemi/GrowGreen Start 10 l GrowGreen Start 10 l. 
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7.6 Napraforgó (Szeredi Attila, Szeredi Kft. Kiszombor) 

GrowGreen 

• 2017.04.15 - 10 l/ha talajkezelés 

• 2017.05.15 - 5 l/ha lombkezelés 

• 2017.06.09 - 5 l/ha lombkezelés 

Termelési eredmény 

Kezelt terület Terméseredmény (t/ha) Gazdasági eredmény (Ft/ha) 

ha GrowGreen Üzemi Eltérés Költség Hozam értéke Eredmény 

14 2,78 2,25 +0,53 27.000 95.400 +68.400 

Étkezési napraforgó piaci ára: 180.000 Ft/t 

  

GG technológia 185 cm növénymagasság Üzemi technológia 160 cm növénymagasság 
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7.7 Napraforgó (Samu Gábor, Agro-Déló Kft., Békés) 

GrowGreen 

• 2017.04.26 - talajkezelés - 10 l/ha 

• 2017.06.07 - állománykezelés - 8 l/ha 

• 2017.07.03 - állománykezelés - 8,5 l/ha 

Termelési eredmény 

Kezelt terület Terméseredmény (t/ha) Gazdasági eredmény (Ft/ha) 

ha GrowGreen Üzemi Eltérés Költség Hozam értéke Eredmény 

23 4,71 3,78 +0,93 31.800 +97.000 +61.200 

Napraforgó piaci ára: 100.000 Ft/t 

 

  

Kezelt (87 cm) Üzemi/Kezelt 
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7.8 Repce (Zoványi György, Mezőfalvai Mg Zrt., Mezőfalva) 

GrowGreen 

• 2017.03.23. - lombkezelés - 5 l/ha 

• 2017.04.08. - lombkezelés - 5 l/ha 

• 2017.05.03. - lombkezelés - 5 l/ha 

Termelési eredmény 

 
Üzemi 

technológia 

GrowGreen 
technológia 
kiegészítő 

Eltérés 
GrowGreen 
technológia 

TopUp 
Eltérés 

Termésátlag (t/ha):  4,54 5,45 +0,910 t 6,10 +1,560 t 

Olajtartalom (%) 42,8 42,1 -0,7 % 44,4 +1,6 % 

Gazdasági eredmény kiegészítő: 

Kezelt terület Terméseredmény (t/ha) Gazdasági eredmény (Ft/ha) 

ha GrowGreen Üzemi Eltérés Költség Hozam értéke Eredmény 

20 5,45 4,54 +910,0 20.250 100.100 +79.850  

Lekötött ár: 110.000 Ft/t 

Gazdasági eredmény TopUp: 

Kezelt terület Terméseredmény (t/ha) Gazdasági eredmény (Ft/ha) 

ha GrowGreen Üzemi Eltérés Költség Hozam értéke Eredmény 

20 6,10 4,54 +1,560 20.250 171.600 +151.350  

Lekötött ár: 110.000 Ft/t 

  
A kezelt területet meg sem tudtuk közelíteni „elveszett” a terepjáró. 
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7.9 Repce (Samu Gábor, Agro-Déló Kft., Békés) 

GrowGreen 

• 2017.03.23. - lombkezelés - 5 l/ha 

• 2017.04.08. - lombkezelés - 5 l/ha 

• 2017.05.03. - lombkezelés - 5 l/ha 

Termelési eredmény 

 Üzemi technológia GrowGreen technológia Eltérés 

Termésátlag (t/ha):  3,63 4,04 +0,410 t 

Olajtartalom (%) 43,78 43,02 -0,76 % 

Gazdasági eredmény 

Kezelt terület Terméseredmény (t/ha) Gazdasági eredmény (Ft/ha) 

ha GrowGreen Üzemi Eltérés Költség Hozam értéke Eredmény 

25 4,04 3,63 +410,0 19.900 45.100 +25.200  

Lekötött ár: 110.000 Ft/t 

  
Kezelt/Üzemi technológia 2017.05.04.-i jégkár nyomai 

  
GrowGreen -el kezelt Üzemi technológia 
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7.10 Zöldborsó (Tamási István Csanádpalota) 

GrowGreen 

• 10 l/ha talajkezelés 2017.03.14. 

• 5 l/ha lombkezelés 2017.05.10. 

• 5 l/ha lombkezelés 2017.05.24. 

Termelési eredmények:  

 Üzemi technológia GrowGreen technológia Eltérés 

Termésátlag (t/ha):  2,76 3,31 +0,55 

Nyersfehérje % 22,7 25,1 +2,4 

Cukrotartalom 2,04 8,88 +6,84 

Gazdasági eredmény 

Kezelt terület Terméseredmény (t/ha) Gazdasági eredmény (Ft/ha) 

ha GrowGreen Üzemi Eltérés Költség Hozam értéke Eredmény 

10 3,31 2,76 +550,0 20.250 +33.000 +82 500 

Vetőmagborsó ára: 150.000 Ft/t 

  

GrowGreen technológia Üzemi technológia 
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7.11 Zöldborsó (Illési Sándor, Cserkeszőlő) 

GrowGreen:  

• 6 l/ha lombkezelés 2017.05.05. 

Termelési eredmények:  

 Üzemi technológia GrowGreen technológia Eltérés 

Termésátlag (t/ha):  6,74 7,30 +560 kg 

Gazdasági eredmény 

Kezelt terület Terméseredmény (t/ha) Gazdasági eredmény (Ft/ha) 

ha GrowGreen Üzemi Eltérés Költség Hozam értéke Eredmény 

20 7,30 6,74 +0,560 8.100 +41.776 +33.676 

Borsó ára: 74.600 Ft/t 

  

6 l/ha Grow Green lombkezelés hatása Üzemi technológia 

 


