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Gazdálkodj okosan!

MINDEN DÖNTÉST A NÖVÉNYTERMESZTÉSBEN
A TALAJUNK MEGISMERÉSÉVEL
KELL KEZDENI!
Tudta, hogy?
Ha 1%-al növeli a talaj szervesanyag tartalmát, akkor
minden évben 20-40 kg-mal növeli a növénye számára
a felvehető nitrogént hektáronként!
Minél magasabb a talaja szervesanyag tartalma, annál
többel!

Tudta, hogy?
Ha 1%-al növeli a talaja szervesanyag tartalmát, akkor ezzel minden
évben plusz 20 mm esőnek megfelelő csapadékot fog raktározni a talaja, a növénye számára?

Tudta, hogy?
Az 50 feletti AK érték a talajvizsgálatokban kötött agyag
talajt jelez? Ebben az esetben érdemes odafigyelni a
talaj lazítására és Ca tartalmára, valamint érdemes
használni Meliorációs retek tartalmú takarónövény keverékeket.

Tudta, hogy?
Nitrogént nem csak műtrágya formában adhat a növényének? Vannak olyan hasznos baktériumok, melyek képesek a levegőből ezt megkötni!
Az Ino Bact N-Cell 20-30 kg nitrogént kötnek meg a
növényének minden szezonban! Így nitrátérzékeny területeken is növelheti a növénye N forrását!

Tudta, hogy?
2% alatti szerves-anyag a talajban nagyon kevés? A növényei számára a fő nitrogén, kén és foszfor forrás, valamint a hasznos mikroorganizmusoknak élőhely és táplálék a humusz! A jobb talajok
3% feletti szervesanyagot tartalmaznak. Önnek is legalább ezt kell
megcéloznia!

Tudta, hogy?
A talajvizsgálatokban a KA a talaj kötöttségét jelöli?
Ha ez 30 alatti, akkor Önnek homokos talaja van, amiben
kevés a hasznos szervesanyag és agyag-kolloid, ami megtartaná a tápanyagokat és vizet a növényei számára.
A legjobb amit ilyenkor tehet, hogy növeli a talaj humusz tartalmát!

Tudta, hogy?
A takarónövények az Ön Bio napelemei? Napfény segítségével megkötik a levegőből a széndioxidot (CO2) és abból víz (H2O) segítségével szőlőcukrot (glükóz) állítanak elő!
Ez a szerves molekula az alapja - LEGO építő köve - minden élő szervezetnek! Ez a szeres cukor molekula felvehető lesz a következő kultúra számára és táplálja a talajban a hasznos mikroorganizmusokat!

Tudta, hogy?
Ha 1%-kal növeli a talaj szervesanyag tartalmát, akkor
3-6 kg-al növeli a növénye számára a felvehető foszfort
és ként hektáronként!
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A talaj pH-ja nagyban befolyásolja
a tápelemek felvehetőségét!

Ismerjük meg a talajunkat precízebben!

Danuba precíziós talajvizsgálat
Makro- és mezoelemek

Nitrogén

Foszfor
Kálium
Kén

Elektromos vezetőképesség
(EC) vizsgálat két rétegben

EC térkép
készítése

Mintavételi pontok
meghatározása zónákból

Gépi, GPS-es talajmintavétel

Bővített talajvizsgálat

Adatok elemzése a termelővel

Kalcium
Magnézium
Vas

Mikoelemek

Mangán
Bór

A MySOYL webes program megmutatja a táblája tápanyaggal jobban és kevésbé ellátott részeit.
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Precíziós talajmintavétel segítségével megállapítjuk a táblán belüli pH értékeket.
Ez alapján változó dózisú mész kijuttatási tervet készítünk.
A TALAJ pH ÉS ANNAK HŐMÉRSÉKLETE NAGYBAN MEGHATÁROZZA A FOSZFOR FELVEHETŐSÉGÉT
Talaj pH

Felvehetőség

Celsius

Felvehetőség

6,5
6
5,5
5
4,5
4
3,5
3 és alatta

100%
75%
50%
25%
15%
10%
5%
0%

21 C

100%

18 C

75%

16 C

45%

13 C

30%

10 C

20%

8C

10%

5 C° és alatta

maximum 5%

Talajmintavétel
módszerek

Hagyományos

4

5

Danuba precíziós
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- precíziós szolgáltatások

- szolgáltatások

PRECÍZIÓS - TALAJSZKENNELÉSEN ALAPULÓ - TALAJVIZSGÁLAT

DRÓNOS PERMETEZÉS

· a talajszkennelés a talajunk eletromágneses terének a változását méri. Ha ez magasabb, akkor ott több tápelem (kation és anion) található, valamint jól lehet következtetni a talaj kötöttségére és szervesanyag tartalmára is
· a talajszkennelés után elkészített EC (electro conductivity) térkép jól mutatja a tábla heterogenitását. Jól láthatók a homogén táblarészek, hogy honnan érdemes talajmintákat venni. A mintákat akkreditált laborban bevizsgáljuk, majd a termelővel
közösen kielemezzük, hogy hol vannak a fő problémák, amelyek gátjai a nagyobb
termésnek

·

drónos permetezéssel vállaljuk lombtrágyák, biostimulánsok, biológiai termékek
és engedélyezett növényvédő szerek kijuttatását

·

minimum terület 20 hektár, minimum
táblaméret 5 hektár

·

a drónos permetezés előnye, hogy nagyobb esők után a szántóföldi gép nem
alkalmas permetezésre, mert elakadna
viszont a drón ilyenkor is képes kijuttatni
a terméket

·

a drón nem töri a növényállományt, így
nem csökkenti a termést és nem nyit
utat a gombafertőzéseknek

VÁLTOZÓ DÓZISÚ NITROGÉN KIJUTTATÁS + MŰHOLDAS NÖVÉNYEGÉSZSÉG NDVI KÉPEK

· növényegészség képeken (NDVI) megnézheti, hogy a tábla melyik része erősebb,
egészségesebb és melyiket kellene személyesen megvizsgálni
· ha a sűrű növényállományt túlnitrogénezzük, akkor az megdőlhet és fogékony lesz
a betegségekre
· a gyenge növényeket kicsit több nitrogénnel kell megtámogatni, hogy megerősödjenek és nagyobb termést hozzanak

TALAJVIZSGÁLAT KÉZI TALAJSZKENNERRE

VÁLTOZÓ DÓZISÚ VETÉS HETEROGÉN TÁBLÁKRA

· VD vetés esetén a talajszkennelés és precíziós talajvizsgálat alapján pontosan láthatóak a jobb és gyengébb víz- és tápanyagszolgáltató zónák a táblán belül azok a
részek, melyek több tápanyagot és vizet tudnak szolgáltatni a tavaszi vetésű kultúráknak, oda magasabb tőszám vethető
· az optimális tőszám ugyanannyi vetőmagból több termést és homogénebb növényállományt eredményez

·

a kézi talajvizsgáló előnye, hogy 20 percen belül megtudhatja a talaja főbb paramétereit az eredményt PDF nyomtatott formában azonnal megkaphatja

·

a mérés nem akkreditált, de ~80%-os
pontosságot ad a laboros ~95%-hoz képest

· a VD vetési szolgáltatáshoz is járnak a műholdas növényegészség (NDVI) képek

MIKROGRANULÁTUM SZÓRÁS

VÁLTOZÓ DÓZISÚ MŰTRÁGYA ÉS MÉSZ KIJUTTATÁS

· táblán belül a gyengébb tápanyagszolgáltató képességű részek javításával várható a termés növekedése

·

a hagyományos műtrágya szórókkal kis
mennyiségeket nehéz kiszórni

· azokra a táblarészekre nem juttatunk ki tápanyagot (vagy kevesebbet), ahol annak
szintje megfelelő

·

a Danuba pick-upra szerelt mikrogranulátum szórója alkalmas 5-50 kg/ha dózisok precíz kijuttatására pl. csigaölő vagy
zöldítő

· tábláink pH értékét az optimálishoz közelítve a talaj tápanyagszolgáltató képessége is jelentősen javul. Túl alacsony és túl magas pH esetén gátolt a növények
tápanyagfelvétele és a talajban lévő hasznos gombák és baktériumok se tudnak
megfelelően működni
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Speciális hatásfokozó segédanyagok
a
termékekben
			

			

A foszfit nem elsősorban foszfor forrás a növény számára, hanem az
auxin növényi hormon katalizátora. Az auxin pedig gyökérnövekedést
generál. A kétféle foszforformát együtt kijuttatva maximalizálhatjuk
a gyökértömeg képződést.

R100 szabadalommal védett adjuváns
Elősegíti a növényben a citokinin hormontermelést, ami serkenti
a sejtosztódást, a föld feletti részek növekedését és lassítja az
öregedést. Fokozza a kationok felvételét a növénybe pl. Mg, Fe, stb.
és növeli a klorofill előállítást. Ennek következtében a növény több
szénhidrátot állít elő, ami termésnövekedést generál.

			

Foszfit

			

Dimetil-szulfon
A dimetil-szulfon az ismert legtisztább forma, melyet emberi
fogyasztásra és gyógyításra is használnak. Ez az azonnal felvehető,
aktív kénforma segíti a növények kénigényének leggyorsabb
kielégítését, vagy a kényhiányok orvoslását.

Pidolik sav
A növény a felvett nitrogénből ammónia után aminosavakat állít
elő. Az aminosavakból pedig a szükséges fehérjéket. Amennyiben a
növényt stressz éri (pl. aszály, gyomirtó, fagy, mechanikai sérülés...),
akkor ez a folyamat megakad, a felhalmozódott ammónia pedig
sejtméreg. A PA adjuváns, hogy ez a körfolyamat ne álljon le, hanem
a növény ammónia helyett továbbra is aminosavat állítson elő. Ezzel
stresszhelyzetben több tonna termést tudunk megvédeni!

Lignoszulfonát
A lignoszulfonát az alábbi módon segíti a lombtrágyák hatékonyságát:
Javítja a permetlé fedését a levél felületén és megakadályozza
hogy az onnan lefolyjon, nem hagyja a hatóanyagot beszáradni és
kikristályosodni, így javul a felszívódás. A kationokkal komplexet
képez (kelatizálás), így azok nem kötödnek le a kemény vízben

< 10 µ
			

Speciális gyártási eljárásának köszönhetően a fém tápelemeket
képes 10 mikron alatti méretre leőrölni. A hatóanyag több mint 90%a 2-3 mikron átmérőjű, így az a kb. 10 mikronos sztóma nyílásokon
könnyedén bejut, és nem szükséges mesterséges kelátokat
alkalmazni, hogy a hatóanyag bejusson a levélbe.

TPP technológia
A foszfort védő buroknak köszönhetően az nem kötődik le vas,
alumínium vagy kalcium kationokka, és így továbbra is felvehető lesz
a növények számára.

			

HGA

Active pH technológia

Heptaglükonsav (Hepta Gluconic Acid) cukorszármazék-eredetű
természetes komplexképző, mely segít, hogy a mikroelemek
hatékonyabban felszívódjanak és hasznosuljanak a növényben.
Szinte bármilyen pH tartományban képes aktívan “kifejteni a hatását!

A permetlé oldat pH-ja az optimális enyhén savas tartományban
marad, így a műtrágya hatóanyag továbbra is felvehető lesz, és javítja
a növényvédő szer hatékonyságát is
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Asco Start

Asco Start Humusz

Mikrogranulált starter műtrágya 70% összes hatóanyag tartalommal

Mikrogranulált starter műtrágya 70% összes hatóanyag tartalommal
+ 3,5% Leonardit alapú humszképző anyagok

• A legmodernebb melegen granulált eljárásnak köszönhetően a hatóanyagot több hétig biztosítja a csíranövény számára.
• Nem porzik, gömbölyű és nem tömíti el a vetőgépet.

• A talajunk legértékesebb része a humusz. Ezt sokan összekeverik a szervesanyaggal, holott az
csak kiindulási anyaga.

• Magas, 43%-os foszfortartalma a gyökérnövekedés fő energiaforrása. A termékben lévő kalcium
(Ca) tápelem egyedi, csírázást stimuláló és talajszerkezet javító hatású.

• A humusz képes tömegénél 100-szor több vizet raktározni, optimális pH-t beállítani a környezetében, képes extra nitrogént, ként és foszfort biztosítani a növény gyökerének

N

P2O5

SO3

CaO

Zn

N

P2O5

SO3

CaO

Zn

Leonardit

100 g/kg

430 g/kg

80 g/kg

80 g/kg

10 g/kg

110 g/kg

450 g/kg

80 g/kg

80 g/kg

10 g/kg

alapú
humusz képző
anyagok

3,5%

Felhasználható: szántóföldi és kertészeti kultúrákban
Dózis: 15-30 kg/ha Kiszerelés: 20 kg zsák

I

Hatóanyag: Asco Start + 3,5% Leonardit alapú humusz képző anyagok
Felhasználható: szántóföldi és kertészeti kultúrákban, ahol szeretnénk javítani a növényeink
				
gyökerének közelében (Rizoszféra) a talajéletet.
Dózis: 20-30 kg/ha Kiszerelés: 20 kg zsák

I

Asco Start Trichoderma B*
Mikrogranulált starter műtrágya 70% összes hatóanyag tartalommal
+ Trichoderma gomba az egészséges talajért

• A Trichoderma gombák képesek kiszorítani a káros gombákat a talajból pl. fuzárium, sclerotinia.
• Elsődleges szerepük van a nagy cellulóz molekulák lebontásában, és a kultúrnövény immunrendszerének erősítésében.

N

P2O5

SO3

CaO

Zn

Trichoderma gomba

100 g/kg

430 g/kg

80 g/kg

80 g/kg

10 g/kg

(200 M spóra/ha 20 kg
dózisban )

5 g/kg

Hatóanyag: Asco Start + Trichoderma harzianum 5 g/kg (200 M spóra/ha 20 kg dózisban )
Felhasználható: szántóföldi és kertészeti kultúrákban
Dózis: 15-30 kg/ha Kiszerelés: 20 kg zsák és 300 kg big bag

I

*Engedélyeztetés alatt. Várható engedély 2021. tavasz
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Prosper Seed

MikoMax mikrogranulátum

Tápanyagos csávázószer a robbanásszerű csírázásért

A mikorrhiza gomba szimbiózisban a növénnyel
30-50%-al megnöveli annak víz- és tápanyagfelvételét!

• A benne lévő foszfor jelentős részben foszfit formában van jelen, ami fokozza a növény auxin
termelését, ez magasabb gyökérnövekedést eredményez, ami által a csíranövény több vizet és
tápanyagot képes felvenni.

• A szimbiózis azt jelenti, hogy mindkét fél számára hasznos. Ebben a kapcsolatban a
mikorrhiza vékony hifa fonalai oda is elérnek, ahová a rövidebb és vastagabb növényi gyökerek nem. Így képes a gazdanövény számára több vizet és tápanyagot felvenni, a gazdanövény
pedig kész tápanyagokat pl. szénhidrátok, aminosavak ad cserében a mikorrhizának.

• Az összes, a növény számára fontos tápelemet tartalmazza. Más rovar- vagy gombaölő szeres
csávázóval kompatibilis. Nagy-Britannia első számú tápanyagos csávázó szere!

N

P2O5

K2O

MgO

35 g/l 335 g/l 61 g/l

8 g/l

B

Fe

Mo

Cu

Zn

• A mikorrhiza támogatja a kultúrnövényt egy életen át, sőt ha betakarítás után takarónövény
kerül a talajba, akkor a mikorrhiza nagy koncentrációban ott marad segíteni a következő
kultúrát is A termékben 5 féle mikorrhiza törzs van, így adaptálódni tud a különböző talajkörülményekhez.

Mn dimetil-szulfon

0,665 g/l 0,665 g/l 0,266 g/l 2,5 g/l 15 g/l 7 g/l

0,466 g/l

Felhasználható: szántóföldi és kertészeti kultúrákban
Dózis: 2-4 liter/tonna (vetőmag)
Kiszerelés: 5 liter (6,65 kg), 20 liter (26,6 kg), 200 liter (266 kg, kiöntő csappal)

Hatóanyag: 5 különböző törzsből álló mikorrhiza, 500 ezer szaporító képlet/kg
Felhasználható: szántóföldi és kertészeti kultúrákban
Dózis: 10 kg/ha Kiszerelés: 10 kg vödör, mikrogranulátum

I

Ino Myc*folyadék

Nutrino Root

Literenként 1.000.000 Mikorrhiza szaporító képlet
30-50%-al megnöveli a kultúrnövény víz- és tápanyagfelvételét!

Foszfit tartalmú gyökeresítő lombtrágya
• Használata különösen javasolt késői vetés, gyökérrendszer sérülése, szárazság, alacsony
talajhőmérséklet és általában korlátozott foszfor felvehetőség esetén.

Miért hasznos a Mikorrhiza gomba?

• A termékben lévő foszfit extra auxin növényi hormontermelést generál, ami nagyobb gyökértömeget fejleszt. A nagyobb gyökér több vizet és tápanyagot tud felvenni a növény számára.

N

P2O5

K2O

62,5 g/l

433 g/l

284 g/l

• A tudósok szerint a Mikorrhiza gomba azóta támogatja a növényeket, mióta azok “kijöttek”
a tengerből. Ez már több 100 millió évvel ezelőtt volt, így egy nagyon régi együttműködésről
beszélhetünk! :-)
• A növények nem képesek helyváltoztatásra, így a gyökerük körül lévő gombákat és
baktériumokat “kérik meg”, hogy azok segítsenek nekik több vizet és tápanyagot odaszállítani és megvédeni őket a káros gombáktól és baktériumoktól. Cserében a “fizetőeszköz” a
cukor, amit a fotoszintézis terméke (CO2 + víz + napfény).
• A mikorrhiza gomba által termelt glomalin az az anyag, ami összeragasztja a talajrészecskéket és létrejöhet a legjobb minőségű morzsalékos talaj!

Felhasználható: szántóföldi és kertészeti kultúrákban
Dózis: 0,5-1 liter/ha Kiszerelés: 5 liter (7,1 kg)

I

Hatóanyag: 5 különböző mikorrhiza gomba törzse 1M szaporítóképlet /L
Felhasználható: mindazon kultúrákban, melyekkel a mikorrhiza gomba képes szimbiózisba lépni
Dózis: 0,5-1L/ha Kiszerelés: 3 liter

I
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Ino PZn

Gyökeresítő lombtrágya foszfor lekötődést megakadályozó adjuvánssal
• A foszfor felvehetősége alacsony hőmérsékleten és a semlegestől eltérő pH esetén gátolt.
• Az esetek több mint 90%-ban érdemes “friss” foszfort adni a kezdeti növekedés során. Azonban
a kemény vízben kijuttatott foszforos lombtrágyákban lévő hatóanyag lekötődik. Ezt akadályozza
meg az Active pH Complex adjuváns!

P2O5

Zn

K2O

440 g/l

100 g/l

75 g/l

Felhasználható: szántóföldi és kertészeti kultúrákban
Dózis: 2-4 l/ha Kiszerelés: 10 liter (14,8 kg)

I

Ino Terra PZn

Gyökeresítő folyékony starter vetéssel egy menetben,
foszfor lekötődést megakadályozó adjuvánssal
• Amennyiben van folyékony műtrágya kijuttató a vetőgépen, úgy a leghatékonyabb foszforpótlás
a gyökér mellé adagolt folyékony foszfor.
• Nagy segítség ez korai vetés, így alacsony talajhőmérséklet, szárazság, alacsony pH, vagy
általában olyan helyzetekben, mikor a gyökér foszfor ellátottsága korlátozott.
• A gyökér mellé kiadott folyékony foszfor hasznosulása 10-szeres a talajra kiszórt foszfor műtrágyákhoz képest!

P2O5

K2O

MgO

Zn

440 g/l

75 g/l

67 g/l

46 g/l

Felhasználható: szántóföldi és kertészeti kultúrákban
Dózis: szántóföldi növényeknél 10 l/ha, míg intenzív kultúráknál 10-20 l/ha
Kiszerelés: 10 liter (14,95 kg) és 1.000L tartály
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Prémium lombtrágyák

Nutrino Azo Up+

Folyékony nitrogén lombtrágya kénnel, magnéziummal + R100 és PA biostimulánsokkal
•

A nitrogént a levélen keresztül legkönnyebben felvehető karbamid és karbamid formaldehid formában tartalmazza, ami gyors és folyamatos nitrogén ellátást biztosít a növény
számára. A termékben lévő kén fokozza a nitrogén hasznosulását.

•

Száraz időben is közel 100%-ban felvehető a növény számára, ellentétben a szilárd nitrogén
műtrágyákkal, amelyek 15-20 mm eső nélkül nem mosódnak be a gyökérzónába.

•

20 literes dózisban 100-150 kg 27%-os szilárd nitrogén műtrágya váltható ki vele

•

növényvédő szerekkel keverhető és együtt kijuttatható

N

MgO

SO3

300 g/l

33 g/l

67 g/l

Nutrino Turbo+

A termékben lévő teljes tápelemsorral bármilyen hiánybetegség megelőzhető.
Fotoszintézist és aminosav előállítást fokozó biostimulánsokkal.
• A Liebig minimum törvény kimondja, hogy a minimumban lévő tápelemek akadályozzák
a többi tápelem hasznosulását. Nutrino Turbo-val ez a probléma megelőzhető!.
• Kérje Danuba szaktanácsadójától a Nutrino kijuttatás előtt és után készíthető NDVI biomassza
képeket, hogy a saját szemével is meggyőződhessen a termékek hatásosságáról!

N

P2O5

K2O

Mgo

140 g/l

70 g/l

70 g/l

2 g/l

Cu

Zn

Mn

600 mg/l 600 mg/l 600 mg/l

Mo

B

40 mg/l

300 mg/l

Felhasználható: szántóföldi és kertészeti kultúrákban
Dózis: 2-3 l/ha Kiszerelés: 10 liter (12,2 kg), 1 000 liter (1220 kg)

I

Felhasználható: szántóföldi és kertészeti kultúrákban
Dózis: 10-20 l/ha Kiszerelés: 10 liter (13,2 kg), 1 000 liter (1320 kg)

I

6 kukorica hibrid átlaga több mint 1 tonna plusz kukorica
termés a Nutrino Azo Up+ -szal

Közel 10% plusz őszi búza termés
a Nutrino Turbó használatával

90

12

Termés t/ha

Termés q/ha

80
70

10

60
50

11

Pioneer 9911

KWS Mikado

NS 6030

LG 34.90

SY Senko

9

MEAN

Első nódusz

Zászló levél kiterülés

Mindkét fenofázisnál

Dózis: 20 liter/ha
Kísérlet helyszíne és időpontja: Vinkovci & Donji Miholjac (Horvátország), 2018

Kísérlet helyszíne és időpontja: Egyesült Királyság, 2017
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Dózis: 3 liter/ha

Gazdálkodj okosan!

DanuBór

Nutrino Cereal

Magas bór- és molibdén tartalmú lombtrágya
Optimális virágzás - magasabb termés!

Kalászosok és kukorica ideális lombtrágyája emelt mikroelemtartalommal
• A kukorica és a kalászos növények nagy mennyiségű rezet és cinket igényelnek, amit a magyar
talajok többsége nem tud biztosítani. A leghatékonyabb ezt lombon keresztül pótolni.

• Javítja a pollenek vitalitását, ezáltal jobb megtermékenyülést és magasabb termést eredményez.

• A termék a permetlé levélen való megtapadását, és a levélbe való bejutását segítő adjuvánsokat
is tartalmaz. Az R100 adjuváns pedig fokozza a kationok (Cu, Zn, Ca, Fe, stb.) felvételét, valamint
a támogatja az intenzívebb fotoszintézist és szénhidrát előállítást.

• A molibdén a bór hatását fokozza virágzásban és télállóságban. Különösen savanyú és alacsony
szervesanyag-tartalú talajokon jellemző a hiánya
• A molibdén a hüvelyes növények esetében a levegő nitrogénjét megkötő baktériumok kihagyhatatlan mikroeleme.

B

Mo

145 g/l

8,3 g/l

N

MgO

SO3

Mn

Zn

Cu

57 g/l

3 g/l

109 g/l

137 g/l

37 g/l

16 g/l

Felhasználható: szántóföldi és kertészeti kultúrákban
Dózis: 0,85-2 l/ha Kiszerelés: 10 liter (14,3 kg)

I

Felhasználható: szántóföldi és kertészeti kultúrákban
Dózis: 1-3 l/ha Kiszerelés: 10 liter (13,4 kg), 1 000 liter (1340 kg)

I

DanuVital

Nutrino SuN

Gazdaságos megoldás minden szántóföldi és kertészeti növény harmonikus táplálására

Kiemelkedően magas hasznosulású kén + nitrogén
Fehérje és olajtartalom növelésére
• 10 egység nitrogén hasznosulásához 1 egység kén szükséges. Hiába ad ki magában csak nitrogén műtrágyát, az kén nélkül nem fog hasznosulni!

•

A DanuVital tartalmazza a növények számára szükséges összes tápelemet, így az esetleges
tápelemhiányok megelőzhetők, vagy azok fellépése esetén gyógyíthatók.

•

A termék a permetlé levélen való megtapadását, és a levélbe való bejutását segítő adjuvánsokat is tartalmaz.

• A Nutrino SuN-ban lévő egyedi CruSulf adjuváns segíti a termék gyors levélbejutását, hasznosulását.
• A talajok már nem tartalmaznak elegendő ként, így a repce- és napraforgó olajtartalmának
növelésére, valamint a búza sütőipari értékeinek javításához elengedhetetlen.

N

SO3

N

P2 O 5

K2O

Fe

Cu

Zn

198 g/l

825 g/l

185 g/l

62 g/l

62 g/l

617 mg/l

123 mg/l

123 mg/l

Mn

Mo

370 mg/l 370 mg/l

B
370 mg/l

Felhasználható: szántóföldi és kertészeti kultúrákban
Dózis: 2-5 l/ha Kiszerelés: 10 liter (12,3 kg), 1 000 liter (1230 kg)

Felhasználható: szántóföldi és kertészeti kultúrákban
Dózis: 3-5 l/ha Kiszerelés: 10 liter (12,5 kg), 1 000 liter (1250 kg)

I

I
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Ino Green

Ino Organic Kalcium

Bőrszöveterősítő és vízfelhasználást optimalizáló lombtrágya

Biotermesztésben is használható extra magas kalcium tartalmú lombtrágya
• 100%-ban vízoldékony, valamint nem károsítja a gyümölcsöt vagy leveleket. Az Ino Organic
Kalcium hatékonysága többszöröse a talajba kijuttatott kalciuménak.

• A bőrszövetben felhalmozódó szilícium képes visszaverni a napfény egy részét és így
néhány fokkal hűteni a levél felületét. Így a sztómák tovább vannak nyitva és a növény
tovább fotoszintetizál.
• Gyümölcsöknél (meggy, cseresznye, csemegeszőlő stb.) mérsékeli a bogyórepedés kockázatát.
A megvastagodott bőrszövet képes csökkenteni a rovarok és gombák által okozott biotikus
stresszt.
• Segít megelőzni a tárolási betegségeket pl. almában sztipikesedés, a magas, könnyen felvehető
kalciumtartalom miatt.

CaO

N

Si

Zn

Mn

448 g/l

66 g/l

56 g/l

24 g/l

8 g/l

• A kalcium szabályozza a sejtmembránok szerkezetét, szilárdságát és áteresztőképességét.
• Kalciumhiányra elsősorban az alma- és a zöldségfélék érzékenyek.

Hatóanyag: CaO 200 g/l
Felhasználható: szántóföldi és kertészeti kultúrákban
Dózis: 4-6 l/ha Kiszerelés: 10 liter (13 kg)

I

Ino Organic Réz

Felhasználható: szántóföldi és kertészeti kultúrákban
Dózis: 2-3 liter/ha Kiszerelés: 10 liter (16,6 kg)

I

Biotermesztésben is használható extra magas réz tartalmú lombtrágya kénnel
• A réz megvédi a klorofillt az idő előtti lebomlástól. Nélkülözhetetlen a nitrogénfelvételben,
fehérjeszintézisben és a szénhidrát előállításában. A réz a növényben nem mobil tápelem,
így a fiatal leveleken látható először a hiánya.
• Rézhiányra elsősorban a gabonafélék (búza, árpa, stb.) és a hüvelyesek (bab, borsó, stb.) esetében lehet számítani.

Hatóanyag: Cu 120 g/l, S 59 g/l
Felhasználható: szántóföldi és kertészeti kultúrákban
Dózis: 1-2 l/ha Kiszerelés: 10 liter (13,4 kg)

Ino Kálium 500

I

Extra magas kálium- és nitrogén tartalmú lombtrágya
• A kálium javítja a vízhasznosító képességet, vagyis a növény azonos vízből több
biomasszát képes felépíteni. Javítja a télállóságot és fagytűrő képességet is, valamint
növeli a cukortartalmat és színesíti a gyümölcsöket.
• A kálium a növényben az aktív helyekre vándorol, vagyis az öregebb leveleken lehet először a
			
hiányát észrevenni.

K2O

N

500 g/l

46 g/l

Ino Organic Cink

Biotermesztésben is használható, extra magas cinktartalmú lombtrágya
• Legfontosabb szerepe az auxin hormon fokozása, emellett elengedhetetlen a nitrogén
anyagcserefolyamatokban és a sejtmembránok erősítésében. Cinkhiányra érzékeny
növények a szőlő, gyümölcs, kukorica és néhány zöldségnövény.
• Talajban kevéssé mozog, az alacsony pH kedvez a felvehetőségnek. Magas foszfor-, kalciumvagy alacsony szervesanyag tartalom esetén számíthatunk a hiányára.

Felhasználható: szántóföldi és kertészeti kultúrákban
Dózis: 2-4 l/ha Kiszerelés: 10 liter (10,53 kg)

Hatóanyag: Zn 680 g/l
Felhasználható: szántóföldi és kertészeti kultúrákban
Dózis: 0,5-1 l/ha Kiszerelés: 10 liter (17 kg)

I

I
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Dominator Extra 608

Sentinel*

Legmagasabb hatóanyagtartalú glifozát + levélbejutását segítő adjuvánsok
•

•
			

A megoldás, ha nem tökéletes a víz a permetléhez!

A Dominator Extra a speciális sóforma és a kétféle adjuvánsnak köszönhetően még a
viaszos, szőrös levelű, nehezen írtható gyomok levelén is megtapad, és azokba gyorsan
bejut. A hatóanyagok közel 100%-a már 2 órán belül bejut a növénybe, így a hatékonyságot az eső utána már nem csökkenti.

•

A Sentinel a hagyományos vízkondícionálóktól eltérően nem csak csökkenti a pH-t, de beállítja
az ideális 4-5 pH tartományba

•

A pH optimalizálás mellett, csökkenti a vízkeménységet, a permetlé habzását és javítja a permetlé maximális fedését a levélen

Felhasználható vetés előtt, vetés után, de kelés előtt (PRE) deszikkálásra vagy tarlókezelésre is. Drónos kijuttatási engedélye folyamatban.

•

A magyar vizek 90%-ban problémás azok keménysége, mely képes megkötni a hatóanyagot!
A Sentinel képes javítani a különböző összekevert termékek kompatibilitását.

Hatóanyag: 608 g/l glifozát dimetil-ammónium só = 480 g/l glifozát
Felhasználható: szántóföldi és kertészeti kultúrákban
Dózis: 1,5-4,5 l/ha Kiszerelés: 20 liter és 200 liter

Felhasználható: szántóföldi és kertészeti kultúrákban
Dózis: 0,25 - 0,5 liter Sentinel minden 100 liter permetléhez
Kiszerelés: 3 liter

I

Inferno *

Gyomirtó szerek elsodródásgátló és pH csökkentő adjuvánsa
•

Az Inferno az elsodródásgátló hatás mellett javítja a permetlé pH-ját, habzásgátló, levélfedést
és újranedvesedést javító hatású

•

Adagoljon minden 100 liter permetléhez 0,25 - 0,5 liter Inferno-t a tökéletes hatáshoz. Fontos,
hogy az Inferno-t kell először beleönteni a permetlétartályba!

•

Légi kijuttatás esetén kötelező az elsodródásgátló használata. Az Inferno optimalizálja a
permetlé cseppméretét, így az jobban fed, de nem sodródik el.

Felhasználható: szántóföldi és kertészeti kultúrákban
Dózis: 0,5-1 l/ha Kiszerelés: 1 liter, 5 liter

I
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A természet 365 napig takarja a földet! Ön is?
Raklapos (800 kg) tételben le tudunk gyártani szinte bármilyen keveréket
Mikorrhiza gombával!

A talajban lévő hasznos
baktériumok és gombák
sokkal nagyobb számban
vannak a talajban, ha ott van
elő gyökér. Így a nyár végén
és ősszel a talajt takaró
növények javítják a
talajegészséget!

A takarónövények vizet és
tápanyagot vesznek fel a
talajból, amit következő
évben - bomlásuk során
- visszaadnak a vetett
kultúrnövények. Így az
általuk raktározott víz és
tápanyag nem mosódik le
mélyebb rétegekbe, a
talajvízbe.

Különösen lejtős talajon a
szél és víz nagymennyiségű
talaj hordhat le a mélyebb
részekre. Ezt a káros
folyamatot akadályozhatjuk
meg takarónövényekkel,
hogy nem hagyjuk
csupaszon a talajt!

A takarónövények gyökerei
helyén - a terminálás után
- a kultúrnövény gyökere, a
levegő, talajvíz és talajlakó
állatok tudnak “közlekedni”.
Ez a lazább talaj nagyban
javítja a talajszerkezetet

Ha takarónövény van a táblán, akkor nem párolog el annyi víz, és az esővizet jobban hasznosítjuk.
Nem éri közvetlen napfény a talajt, nem forrósodik fel és védjük az erózió ellen!

Gazdaságos nitrogénmegkötő 4M talajtakaró keverék Mikorrhizával

Nitrogénmegkötés, nagy biomassza, gyors növekedés, 5 növényes keverék
•

15% Alexandriai here, 20% len, 5% facélia, 45% bíborhere és 15% fehérmustár

10 növényes talajegészség 5M talajtakaró keverék Mikorrhizával

Nitrogénmegkötés, talajegészség, nagy biomassza
•

1% somkóró, 20% takarmánybükköny, 8% bíborhere, 1% facélia, 4% alexandriai here,
26% kék virágú csillagfürt, 12% fekete zab, 8% meliorációs retek, 4% len és 16% traktor rozs

Talajlazító és N megkötő 1M talajtakaró keverék Mikorrhizával

Nitrogénmegkötés, talajegészség, nagy biomassza
•

Talajlazítás, nagy biomassza, tápanyag raktározás

•

32% meliorációs retek, 60% fekete zab, 6% bíborhere

24
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Tricho - Tricho B

Ino Bact N-Cell

(Biovéd gyártás)
Egészséges talaj, szárbontás és immunrendszer erősítés

Cellulózbontó és ~25 kg/ha nitrogént megkötő baktérium
•

Műtrágya nélkül adhat +25 kg/ha nitrogént a növényének!

•

•

A terméket javasolt a Tricho (Trichoderma) tartalmú termékkel együtt használni, mivel a szárbontást a gombák kezdik és a baktériumok fejezik be. Így lesz a szármaradvány teljesen felvehető a gyökerek számára újra.

Trichoderma harzianum hiperparazita gombát tartalmazó készítmény, mely növeli a
termést, erősíti a növény természetes immunrendszerét és segíti a szármaradványok lebontását.

•

A Trichoderma nemzetséghez tartozó gombák rendkívül gyorsan képesek növekedni és behálózni a talajt, így kiszorítják a konkurens gombákat a tápanyagokért folytatott küzdelemben.
Nagyon sok Trichoderma faj termel olyan anyagokat, melyek blokkolják vagy elpusztítják a
többi gombát, valamint képesek parazitaként megtámadni nagyon sok káros gombát is mint pl.
Alternaria, Armillaria, Botrytis, Fusarium, Monilia, Phytophthora, Pythium, Rhizoctonia,
Sclerotinia és Verticillium

•

A termék hűtést nem igényel, szobahőmérsékleten tárolható (maximum 25 fok) egy évig.

•

A terméket nem szüskéges azonnal bedolgozni, de itt is kerüljük a magas hőmérsékleten
való kijuttatást. Javasolt technológia a késő délutáni kijuttatás és a következő délelőttig töténő
bedolgozás.

Hatóanyag: 1 Mrd Bacillus amyloliquefaciens baktérium a 14 995 és 14 996 törzsekből/ml
Felhasználható: szántóföldi és kertészeti kultúrákban
Dózis: 0,5 l/ha Kiszerelés: 5 liter

Hatóanyag: Trichoderma harzianum 220 M spóra/ gramm
Felhasználható: szántóföldi és kertészeti kultúrákban
Dózis: 1-3 kg/ha Kiszerelés: 5 kg

I

I

Legjobb ár/ érték arányú Trichoderma a magyar piacon!
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SoftGuard*

Kelpak

Kitozán tartalmú növényi immunerősítő
•

Amikor a SoftGuard-ot rápermetezzük a levélre, a növény azt érzékeli, hogy kitin került rá.
Ez pedig neki vagy rovar, vagy gomba esetleg baktérium támadást jelent.

•

Támadás esetén a növény beindítja a vészfolyamatokat és fokozott készültségi állapotba hozza
magát. Ilyenkor olyan biológiai folyamatok indulnak el, melyek hatására a növény ellenállóbb
lesz a gomba és baktérium támadásokkal szemben!

•

Ecklonia maxima 34% tengeri alga tartalmú biostimuláns
Növényi hormonbomba a robbanásszerű növekedésért
Tengeri alga (Ecklonia maxima) extra gyökérnövekedésért és a tökéletes virágzásért
•

A Kelpakban lévő tengeri algában megtalálható összes növényi hormon közül elsősorban az
auxin a legmagasabb. Ez a hormon felel a csirázásért és a tökéletes virágzásért.

•

Fokozza a pollen csírázását és a pollentömlő növekedést, ezáltal a megtermékenyülést
és terméskötődést. Mérsékli a gyümölcslerúgás mértékét, fokozza a gyümölcsméretet,
színt és a cukortartalmat.

•

Növeli a termést, ezáltal biztosítja a beavatkozás megtérülését.
Javítja az eltarthatóságot, mérsékli a tárolás során jelentkező minőségromlást.

A termékben lévő legalább 50g/L szervesanyag, valamint organikus NPK (50-40-20 g/L) gyors
tápanyagforrás.

Hatóanyag: 20 g/l kitozán oligoszacharid, 50 g/l szervesanyag (alga),
50 g/l nitrogén, 40 g/l foszfor, 20 g/l kálium
Felhasználható: szántóföldi és kertészeti kultúrákban (ne juttasuk ki lúgos permetlében)
Dózis: 1-3 L/ha, intenzív kultúrákban érdemes a kezelést 10-14 naponta megismételni
Kiszerelés: 1 és 10 literes kanna

A Kelpak a következő természetes bioaktív alkotókat tartalmazza:
Alginátok, Auxinok, Brasszinoszteroidok, Citokininek, Gibberellinsav
Makro- és mikrotápelemek, Florotanninok, Poliaminok
Hatóanyag: 34% Ecklonia maxima tengeri alga
(auxin, cytokinin, gibberelin, tápelemek, szénhidrátok, ásványi anyagok, proteinek, lipidek)
Felhasználható: szántóföldi és kertészeti kultúrákban
Dózis: 2-3 l/ha Kiszerelés: 5 liter és 20 liter

I

Leili 2000*

Asco Alga*

Sargassum tengeri algák + NPK + mikroelemek
a nagyobb termésért!

Tengeri alga (Ascophyllum nodosum)
az extra növekedésért!

•

A Leili 2000-ben lévő Sargassum tengeri algában megtalálható összes növényi hormon közül
elsősorban a citokinin a legmagasabb. Ez a hormon felel a növekedésésrt. Ez hasonló mint a
férfiaknál a tesztoszteron.

•

Az Asco Alga-ban lévő tengeri algában megtalálható összes növényi hormon közül elsősorban
a citokinin a legmagasabb. Ez a hormon felel a növekedésésrt. Ez hasonló mint a férfiaknál a
tesztoszteron.

•

A termékben lévő legalább 7% szervesanyag, ~8% nitrogén, ~3% foszfor, ~6% kálium valamint
mikroelemek (Cu, Fe, Zn, Mn) gyorsan felvehető tápanyag a növény számára

•

Az Asco Start egy tengeri alga “krém”. Rendkívül magas a hatóanyagtartalma, mely a növény
számára egy hormon + vitamin és protein turmixnak felel meg.

•

A termékben lévő tengeri alga és a tápelemek termésnövekedést és minőségjavulást eredményeznek, valamint javítják a növény ellenálló képességét!

•

A Danuba alga termékei kíméletes fagyasztásos és nagynyomású eljárással kerülnek kivonásra,
ami sokkal hatékonyabb végterméket eredményez, mint a hagyományos kémiai kivonás.

Hatóanyag: ~10% Sargassum fajok tengeri alga
(cytokinin, auxin, gibberelin, tápelemek, szénhidrátok, ásványi anyagok, proteinek, lipidek)
Felhasználható: szántóföldi és kertészeti kultúrákban
Dózis: 1-3 L/ha
Kiszerelés: 1 és 10 literes kanna
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Hatóanyag: 15% Ascophyllum nodosum tengeri alga
(cytokinin, auxin, gibberelin, tápelemek, szénhidrátok, ásványi anyagok, proteinek, lipidek)
Felhasználható: szántóföldi és kertészeti kultúrákban
Dózis: 1-3 L/ha
Kiszerelés: 10 literes kanna
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BlackJak*

Optima Organic Micro

Európa vezető humusz terméke!

Mikroelem “koktél” ami Biotermesztésben is használható

• A humusz a talaj legértékesebb alkotó eleme, ami a szervesanyag bomlása után keletkező
komposzt, tőzeg és humusz átalakulási folyamat végén keletkezik

•

A termékben található Fe, Mn, Mo, Zn, Cu és B kijuttatásával megelőzhetőek a mikroelem
hiányok!

• A humusz képes a tömegének a 100 szoros mennyiségű vizet felvenni, raktározni és folyamatosan átadni a gyökérnek

•

A mikroelemek közül a vas, mangán, cink és réz fém kationok hepta glükonsavas (HGA) keláttal
vannak ellátva, hogy azok semmilyen permetlében se veszítsék el a hatékonyságukat.

• A humusz a “lakhelye” a talajban lévő hasznos szervezeteknek” és az elsődleges nitrogén és
kén forrás!

•

A termék a növényvédő szerek többsége számára optimális enyhén savas pH-val rendelkezik,
de ő maga bármilyen pH-jú vízben kijuttatható!

• A Balckjak képes a nitrogén oldatok hatékonyságát javítani, valamint a folyékony trágya szagát
közömbösíti és csökkenti annak sóhatását

Hatóanyaga: minimum 28% szervesanyag amiben minimum 20% Leonardit alapú humusz
Felhasználható: szántóföldi és kertészeti kultúrákban, valamint nitrogén oldatokban és folyékony
szervestrágyákban
Dózis: 1-3 L/ha Kiszerelés: 1, 5 és 25 literes kanna

I

Fe

Mn

Zn

Cz

Mo

B

38 g/l

18 g/l

3,2 g/l

1,7 g/l

0,77 g/l

3,8 g/l

Felhasználható: szántóföldi és kertészeti kultúrákban
Dózis: lombon 1 L/ha valamint 2 L/ha csepegtető öntözőben
Kiszerelés: 1, 5 és 25 literes kanna

Asco Start Humusz

Mikrogranulált starter műtrágya 70% összes hatóanyag tartalommal
+ 3,5% Leonardit alapú humszképző anyagok
• A talajunk legértékesebb része a humusz. Ezt sokan összekeverik a szervesanyaggal, holott az
csak kiindulási anyaga.
• A humusz képes tömegénél 100-szor több vizet raktározni, optimális pH-t beállítani a környezetében, képes extra nitrogént, ként és foszfort biztosítani a növény gyökerének

N

P2O5

SO3

CaO

Zn

110 g/kg

450 g/kg

80 g/kg

80 g/kg

10 g/kg

Leonardit

alapú
humusz képző
anyagok

3,5%
Hatóanyag: Asco Start + 3,5% Leonardit alapú humusz képző anyagok
Felhasználható: szántóföldi és kertészeti kultúrákban, ahol szeretnénk javítani a növényeink
				
gyökerének közelében (Rizoszféra) a talajéletet.
Dózis: 20-30 kg/ha Kiszerelés: 20 kg zsák

I
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Alap technológia

Tricho B

Asco Start
Trichoderma

Nutrino Root

Nutrino Root

Kiegészítő technológia

11-13

00
Prosper Seed

1-3 levél

Csírázás előtt

Repce technológia

Alap technológia

MikoMax

Tricho B

Asco Start Humusz

Nutrino Cereal

30

Szárba indulás

14-29

Danubór

30-39

Kelpak

Inferno

71-79

Becőképződés

51-59

Kalászhányás

Nutrino Turbo+

60-69

Virágzás

37

Zászlós levél

Dominator
Extra 608

DanuVital

Kelpak

51-59

Intenzív növekedés

Nutrino Sun

Nutrino Turbo+

Nutrino Azo Up+

31-32

1-2 nódusz

Nutrino SuN

Szárba indulás

Nutrino Azo Up+

4-9 levél

Blackjak + nitrogén oldat

21-23

Bokrosodás

Kiegészítő technológia

11-13

10
Prosper Seed

1-3 levél

Kelés

Kalászos technológia

Kiegészítő technológia

Alap technológia

MikoMax

Tricho B

Ino Terra PZn

Asco Start
Trichoderma B

Kiegészítő technológia

10-12

00
Prosper Seed

Sziklevél

Csírázás előtt

Napraforgó technológia

Alap technológia

MikoMax

Tricho B

Ino Terra PZn

Asco Start
Trichoderma B
Ino PZn

13-15

00
Prosper Seed

3-5 levél

Csírázás előtt

Kukorica technológia

14-16

4-6 levél

Ino PZn

16-19

6-9 levél

DanuBór

Nutrino SuN

Kelpak

Ino Green

Kelpak

51-57

Csillagbimbó

Nutrino Azo Up+
Nutrino Turbo+

18-39

8-14 levél

Nutrino Turbo+

Nutrino Azo Up+

32-39

2-9 nódusz

61-63

Virágzás kezdete

51-59

Címerhányás

65-83

Fő virágzás

61-69

Virágzás

Kiegészítő technológia

01-09

00-01

51-54

00

Kiegészítő technológia

Blackjak

Rügypattanás,
egérfül

Rügy nyugalmi
állapot

Kings Takarónövények + MikoMax

Alap technológia

MikoMax

Tricho B

Telepítés

11-19

Asco Alga

Kelpak

60-69

Virágzás

Ino Kálium 500

Ino Organic Cink

Dominator + Inferno

Ino Organic Kalcium

Ino Green

Asco Alga
Ino Organik Réz

DanuBór

Kelpak

76-79

Gyümölcs
növekedés

Optima Organik Mikro

71-75

Mogyoró-zöld
dió nagyság

Ino Kálium 500

SoftGuard

81-89

Fürtzáródás,
érés

Optima Organik Mikro

SoftGuard

71-79

Bogyókötődés és
-növekedés

Ino Green

Nutrino Turbo+

Nutrino Azo Up+

56-57

Zöld-Piros
bimbó

Nutrino Azo Up+

Takarónövények + Mikorrhiza

55

Virágrügy
látható

Dominator + Inferno

60-69

Virágzás

Ino Organik Cink

53-57

Fürtvirágzat
megjelenése

Nutrino Turbo+

Danubór

1-9 levélfejlődés

Kings Takarónövények + MikoMax

Rügypattanás

Rügy nyugalmi
állapot

Alma technológia

Alap technológia

MikoMax

Tricho B

Ültetés

Szőlő technológia
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Nutrino Nutrino Ino O.
Ino O.
AzoUp Turbó Kálcium Kálium

Nem Keverhető
Keverhető
Értelmetlen
Kemény víz kicsapja de töményen jó
csapvízzel keveredik
Folyamatos keverés mellett kijuttatható
a réz kén kombi hamar ülepedik

Ino PZn 4 liter

Ino Green 3 liter

Ino O. Cink 1 liter

N. Root 1 liter

Kelpak 3 liter

DanuBór 3 liter

N.Sun 3 liter

DanuVitál 5 liter

Kalászos 3 liter

Ino O. Réz 2 liter

Ino O. Kálium 3 liter

Ino O. Kálcium 3 liter

Nutrino Turbó 3 liter

Nutrino Azo up 10 liter

Töményen és
hígitva keverve

Nutrino
Sun

DanuBór

Kelpak Nutrino
Root

Ino O.
Cink

Ino
Green

Ino
PZN

Minden termék mellé ajánlott a Sentinelt hozzátenni (nagyban
segíti a felszívódást és a keverhetőséget különösen ha növényvédő
szert is használnak a keverékek mellé) a problémás esetekben nem
mellőzhető.

Ino O.
DanuRéz Kalászos Vitál

termékek keverhetősége

Szaktanácsadóink

Bakodi Gyula

Boros János

Botos Csaba

Okleveles agrármérnök,
Okleveles nővényvédelmi
és agrokémiai szakmérnök

Okleveles növényvédelmi szakmérnök,
precíziós szaktanácsadó

Növényvédelmi
szaktanácsadó

 +36 30 256 2709

 +36 30 229 9039

 +36 30 229 9274

 gyula.bakodi@danuba.hu

 janos.boros@danuba.hu

 csaba.botos@danuba.hu

Dunántúl

Győr-Moson-Sopron,
Komárom-Esztergom, Veszprém, Fejér

Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok,
Békés

Gál József

Jávorka Dénes

Körmendy Zsolt

Okleveles növényorvos,
növényvédelmi szaktanácsadó

Okleveles növényorvos,
precíziós szakmai vezető,
növényvédelmi szaktanácsadó

Tápanyagutánpótlási
szaktanácsadó,
export kapcsolatok

 +36 30 229 9051

 +36 30 229 9269

 +36 30 525 2642

 jozsef.gal@danuba.hu

 denes.javorka@danuba.hu

 zsolt.kormendy@danuba.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg,
Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves

Somogy, Tolna,
Baranya

Pest, Nógrád,
Heves

Mathiász Tivadar

Veisz Róbert

Általános agrármérnök,
növényvédő üzemmérnök,
precíziós szaktanácsadó

Okleveles növényorvos,
precíziós szaktanácsadó

 +36 30 982 0764

 tivadar.mathiasz@danuba.hu

 +36 30 229 9293
robert.veisz@danuba.hu


Békés, Bács-Kuskun,
Csongrád-Csanád

Győr-Moson-Sopron,
Vas, Zala, Szlovákia

www.danuba.hu
+36 30 861 7498
kapcsolat@danuba.hu

