
Már most érzékelhető a csapadékhiány a 
termesztésben - mi lesz, ha így folytatódik? 

Adjon nagyobb esélyt annak, hogy a körülményekhez képest a legtöbbet hozzák 

ki magukból a kukoricái! Mi összecsomagoltunk három kiváló hibridkukoricát egy 

olyan növénykondicionálóval, amely növeli a növény természetes immunizációs 

képességét a környezeti viszontagságokkal szemben! Válassza ki az Ön számára 

legmegfelelőbb hibridet, és keressen duplán a csomagajánlatunkkal – vásároljon 

kedvezőbben és végül arasson a lehető legtöbbet! 

KUKORICA-ALBIT 
                 CSOMAGAJÁNLAT KERESKEDŐ PARTNEREK RÉSZÉRE

2020 

• 25 zsák 70 000 szemes  
kiszerelésű Tomasov/

Kulak kukorica 
vetőmag 

• 1 liter Albit 

növénykondicionáló 
egyszeri kezelésre 

• 12 zsák 70 000 szemes  
kiszerelésű Salonta/

Magdolna kukorica 
vetőmag 

• 1 liter Albit 

növénykondicionáló 
kétszeri kezelésre 

25 HA TOMASOV/KULAK CSOMAG  

+ 1 LITER ALBIT 

894 000 Ft+ÁFA/csomag 

helyett 

685 000 Ft+ÁFA/csomag

1
12 HA SALONTA/MAGDOLNA 

CSOMAG + 1 L ALBIT ( KÉTSZERI 
KEZELÉS) 

429 000 Ft+ÁFA/csomag 

helyett  

327 500 Ft+ÁFA/csomag 

2

Az árajánlat visszavonásig, illetve a készlet erejéig érvényes. Az árajánlat a halasztott fizetési kondícióra nem érvényes. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák.



Az Albittal történő 
állománykezeléseknek 
köszönhetően: 

- sokkal intenzívebb és gyorsabb lesz a 

növények védekező reakciója a 
stresszhelyzetekkel szemben, 

- rövidebb ideig, vagy egyáltalán nem lesznek 
láthatóak a gyomirtó szerek által okozott 

fitotoxikus tünetek, 

- lényegesen gyorsabban fognak gyógyulni a 

növényeken ejtett mechanikai sérülések, 
ezáltal lecsökkentve a kórokozók általi 

felülfertőzéseket, 

- az Albit használatával csökkenthetjük a 

környezet okozta stresszhatásokat, 

- a szer használatával javul a termés minősége 

és nő a mennyisége. 

Az első állománykezelést kukoricában érdemes a 

posztemergens gyomirtással együtt, 3-6 leveles 

korban kijuttatni. A második kezelés időtartamára 

tág intervallum van (BBCH 30-59) meghatározva. A 

második kezelés az első hatását megemeli. A késői 

egyszeri kezelés hatása viszont elhanyagolható, 

tehát önmagában ne alkalmazzuk. Ha csak egyszer 

kezeljük a kukoricánkat Albittal, akkor a megmaradt 

készítmény más növénykultúrában is 

felhasználható, a legtöbb szántóföldi növényfajban 

szintén 40 ml/ha adagban. 

AGROMAG KUKORICA+ALBIT CSOMAGAJÁNLAT 2020. FEBRUÁR

MELYIK CSOMAGOT VÁLASSZAM? 
Ha a Salontát (FAO 360) választja az Albittal egy csomagban, akkor 
készüljön fel arra, hogy egy jövedelmező kapcsolat veszi kezdetét. A 
korai éréscsoport közepén érő hibrid vízleadása jobb, mint a 

portfóliónkban lévő legkorábbi hibridé és a termésátlaga meghaladja 
az éréscsoportja végén érő kukoricák átlagát, sőt egyes helyeken 

felveszi a versenyt a választékunkban lévő leghosszabb tenyészidejű 
hibriddel a Jenniferrel (FAO 450) is. 

A Magdolna (FAO 380) nagyon jól reagál az Albitos kezelésre, így 

ebben az esetben egy olyan kombinációt választ, ami adu ász lehet az 
Ön számára. Volt olyan kísérletünk, ahol 6 mázsás terméstöbbletet 

értünk el a kontrollhoz képest ezzel a kivételes kombinációval. 

A Tomasov (FAO 420) rendkívüli genetikai hátterét leginkább intenzív termesztéstechnológia mellett tudja 
megmutatni. Ha a kiemelkedő termésátlaga mellé társuló kiváló évjáratbiztonságot kombináljuk 

az Albit hatóanyaga által élesített védekező mechanizmusokkal, akkor egy kiváló receptet kapunk az 
időjárási anomáliák és a kisebb termesztéstechnológiai hibák ellen. A Kulak (FAO 430) intenzív 

körülmények között és kedvező csapadékeloszlás esetén a piacvezető hibrideket is képes lekörözni.  
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