
KÖZÖS ERŐVEL EGY VERSENYKÉPESEBB ÉS  
FENNTARTHATÓBB MEZŐGAZDASÁGÉRT!



• A munkagép munkaszélessége 4 méter,  
szállítási szélessége 3 méter.

• 3 gerendelyes elrendezés.
• Vonóerőigénye cca.260-300 LE.
• Sekélyebb műveléskor pl. tarlóhántás egy cca. 

200-220 LE traktor is elegendő lehet.
• De fentiek mindig talaj és domborzat függőek.
• Optimális haladási sebessége 8-12 km/ó.
• A gépen 13 db kés található,  

ezek távolsága 30,5 cm.  
MulchMix késgarnitúrával szerelt, ami áll egy 
késcsúcsból és egy szárnyaskésből.

• A művelési mélység max. 20-23 cm, szárnyaskés 
nélkül max. 30 cm.

• A Horsch grubber vontatott kivitelű, a traktor 
hárompont hidraulika rendszerének az alsó két 
lengőkarjára csatlakozik. 
A munkagép az alábbi feladatok végrehajtására 
képes.

• Tarlóhántás (gabona, repce)
• Vetőágykészítés, szárbedolgozás,(napraforgó 

tarló, kukorica tarló, repce tarló, borsó tarló, 
stb.)

• Nyári, őszi tarló kezelésére elsődlegesen.

A precíziós gazdálkodás fontos eleme a 
jövő mezőgazdaságának, ezért lényeges, 
hogy a termőföldhöz és a legjövedelmezőbb 
termésátlag eléréséhez állítsuk be termelé-
sünket. A talajszerkezet megóvása és javítása 
– az éghajlatváltozás tükrében – okszerű 
talajműveléssel és a Phylazonit talajbak-
térium készítményeivel jól megvalósítható. 

A Phylazonit termékeket forgalmazó Agrova 
Kft. az Axiál Kft.-vel kötött együttműködése 
keretében Horsch Terrano típusú kultivátorokat 
vásárolt és Phyller kijuttató szerkezetekkel 
látott el, amelyeket egy bizonyos mennyiségű 
Phylazonit termék használata esetén termelői 
rendelkezésére bocsát.

Horsch Terrano 4 FX  
Univerzális mulcsgrubber

PHYLAZONIT talajbaktérium készítmények Horsch gépekkel!



• Sekély, gyors tarlóhántás.
• A hullás magvak csírázási stimulálása.
• A kapilláris csövek elvágása és a növényi maradványok 

első bekeverése.
• Hatékony magágykészítés szántás és kultivátorozás 

után.

• A problémásabb növényi maradványok 
eltömődésmentes bedolgozása (köztes termények, 
ledőlt gabona, kukorica).

• Szervestrágya (istállótrágya, hígtrágya, zöldtrágya) 
zökkenőmentes bedolgozása

A Phylazonit Technológia három alapeleme a talajszerkezet javítása, tápanyagfelvétel fokozása, 
és a növénykondicionálás, valamint a fent említett együttműködés jó lehetőség a versenyképes 
gazdálkodást szem előtt tartó termelők számára.

Joker - Kompakt rövidtárcsa  
tarlóműveléshez és vetőágy készítéshez

PHYLAZONIT talajbaktérium készítmények Horsch gépekkel!

A Terrano mulcsgrubberek mellett a Manax Kft. 
bérelhető Horsch rövidtárcsáin is elérhetőek 
a kijuttató szerkezetek, hogy minél szélesebb 
körben tudjuk a gazdálkodók igényeit kielégíteni, a 

„mulcs hagyó” alapműveléstől a tarlóbontáson át a 
talajregenerálásig. A Phylazonitot használó bérlők – 
technológiától függően – bérleti díj kedvezményben 
részesülnek a felszerelt géptípuson.




