
ZöldPajZs®

a dINNYETERMEsZTÉsBEN

ALPHAPLANT
A NÖVÉNYTÁPLÁLÁS SZAKÉRTŐJE



A ZöldPajZs® olyan speciális levéltrágya, amely komplex formában 
tartalmazza a dinnye virágzásához és terméskötődéséhez szükséges 
makro- és mikroelemeket, mint tápanyagokat, egyúttal csökkentve a 
növényi kórokozók lehetséges kártételét.

A ZöldPajZs® használatával:
•  a növényeknek nő a betegségekkel szembeni ellenálló képessége
•  növeli a termés mennyiségét
•  jobb kötődést biztosít
•  erősíti és gyorsítja a gyökérképződést
•  javítja a növények regenerálódó képességét (vihar, jég)
•  csökkenthető a felhasznált szintetikus vegyszerek mennyisége és nincs szerma-

radvány
•  rendszeres használatával elkerülhetőek a magnéziumhiányos tünetek

Rovar- és gombaölő szerekkel egymenetben kijuttatható. Előtte keverési próbát 
célszerű végezni!
Baktériumtartalmú készítményekkel nem keverhető!
A permetezéseket 25 oC alatt lehetőleg az esti órákban javasolt elvégezni.
A permetezést követő 2-3 órán belül lehullott csapadék a felszívódás hatékonyságát 
csökkentheti.

Kérje szaktanácsadóink segítségét:
Sepsi Eszter (Nyugat-Magyarország)  (+36-30) 962-8910

Szűcs Pál (Kelet-Magyarország)   (+36-30) 511-2836
Fodor Sándor (Szabolcs-Szatmár-Bereg-, Hajdú-Bihar-, Borsod megye)  (+36-30) 823-3952

ZöldPajZs® ZöldPajZs®

Technológiai ajánlás

Fenológiai fázis: Dózis (liter/ha)
Palántanevelés (öntözővízhez keverve) 0,5 % hetente
Kiültetés után, 4 leveles állapot 2
Az indafejlődés kezdete 2
Virágzás kezdete 2
Termésnövekedés 2

Tóth Csaba – termelő, Csanádapáca:
„Több éve foglalkozom dinnyetermesztéssel. Sárga- és görögdinnyében egyaránt 

használom a készítményt. Palántaneveléstől kezdve folyamatosan közepes adagokban 
juttatom ki, így kiegyensúlyozott, egészséges növényeket kapok. A kötődés jobb és szé-
pen kineveli a növény a termést. A száraz, meleg időt jobban tűri , az inda sokáig zöld 
maradt. Meleg időben jobban érvényesül a Zöldpajzs® hatása.”

Ancsin László – termelő, Gerendás:
„Több évtizede termesztek dinnyét. Görögdinnyében használtam jégverés után, 2 

liter/ha dózisban. A növényzet teljes egészében regenerálódott, a kötések újra beindul-
tak, a növény visszanyerte egészséges zöld színét és megfelelően fejlődött tovább.”

Horváth Béla – termelő, Csányoszró:
„Görögdinnyében szoktam használni, fólia kitakarás után. A Zöldpajzs® használata 

mellett a növény színe sötétzöldre vált és azonnal növekedésnek indul. Kiválóan alkal-
mazható indításkori stresszhelyzetek leküzdésére.” 

Botyánszki Pál – termelő, Gerendás:
„Technológiába jól illeszthető. Virágzás után kötődéskor kezeltem vele a dinnyét 2 l/

ha dózisban. Az indák megfelelően fejlődtek, a kötődés jó volt. A meleg és száraz évjá-
rat ellenére a növények tűrőképessége, ellenálló képessége megfelelő volt.”



MgSzH engedély szám:
02.5/2832/2/2009

Gyártó: Organit Termelő és Kereskedelmi Kft.
8175 BALATONFŰZFŐ Ipari Park 1498/279 hrsz.

Forgalmazó: Alpha-Vet Kft. 
www.alphaplant.hu
8000 Székesfehérvár, Homoksor 7.

EK-MŰTRÁGYA
Mikro- és mezoelemekkel dúsított 

folyékony NPK levéltrágya 
immunerősítő hatással.

A ZöldPajZs® a hagyományos 
tápanyag utánpótlás és 

a növényvédelmi technológiák 
gazdaságos és természetes 

alternatívája.
ÉVI: 0 nap
MVI: 0 nap

Használat előtt felrázandó!
Száraz, fagymentes helyen tároljuk!

Kiszerelések: 1l, 10l, 20l, 1000l

Beltartalom (m/m %)

Összes nitrogén (N) 8,0 %

Foszfor (P2O5) 3,5 %

Kálium (K2O) 3,5 %

Magnézium (Mg) 1,2 %

Kén (S) 3,6 %

Bór (B) 0,2 %

Réz (Cu) 0,5 %

Mangán (Mn) 0,4 %

Cink (Zn) 0,17 %

EDDHSA Kelátképző
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