


Talajvédő és tápláló művelés 

A Phylazonit technológia 
célja:

• a talaj szerkezetének javítása,

• a tápanyagfelvétel hatékony-
ságának fokozása,

• a növény ellenálló képességé-
nek növelése.

Termékeink hatékonyságának fon-
tos eszköze a megfelelő kijuttatás 
és agrotechnika.

Cégünk nagy hangsúlyt helyez a 
Phylazonit termékcsalád megfe-
lelő kijuttatására, ezért az Axiál 
Kft.-vel együttműködve az aláb-
bi megoldásokat biztosítja az Ön 
számára.



 Hatékony kijuttatás  
gépberuházás nélkül 
Próbálja ki most a Phylazonit és a Horsch Terrano  
együttes erejét!

Minőségi gép • Profi bedolgozás • Bérleti díj nélkül, csak 
kopási költséggel

A feltételekért keresse Phylazonit tanácsadóját!



 Géppark fejlesztés  
kedvezményesen
Egyedülálló lehetőséget biztosí-
tunk a talajjavítás és a gépvásár-
lás együttes megvalósításához.

Csökkentse a gépvásárlás költsé-
gét Phylazonit vásárlásával!

Milyen előnyökkel jár?
• Kényelmes

• Biztonságos

• Megbízható megoldás 

A részletekért keresse Phylazonit tanácsadóját!



 Baktériumkészítményeink 
biztonságos és hatékony 
kijuttatása Phyller szerkezettel
Mit nyújtunk?
• Felmérjük gazdaságában az op-

timális kijuttatási megoldást.
• Az Ön gépeire méretezzük a 

kijuttató szerkezetet.
• Segítünk a megrendelésben.
• Folyamatos műszaki támoga-

tást és tanácsadást biztosí-
tunk.

Miért hasznos a Phyller 
kijuttó az Ön számára?
• Vetéssel vagy talajműveléssel 

egy menetben kijuttathatóak 
termékeink.

• Kisebb taposási kár.
• Biztonságos kijuttatás.
• Költségcsökkentés.
• Hatékonyabb bedolgozás.



 Forradalmi megoldás a 
baktériumkészítmények 
kijuttatásában – Temposenzor
A Temposenzor Basic a jelenlegi 
legmodernebb kijuttatási techno-
lógia, amely az alábbi előnyöket 
biztosítja!
• A Phylazonit termékek pontos 

kijuttatása a terület minden 
részére.

• Sebességfüggvényű kijuttatás.
• Fordulóknál és megállásnál 

automatikusan szünetelteti a 
kijuttatást.

• Azonnal jelzi az esetleges eltö-
mődést, szivárgást, szórófejek 
meghibásodását.

• Bármilyen erőgépre, munka-
gépre felszerelhető a gazda-
ság méretéről függetlenül.

• Költséghatékony.

Vásároljon 
most! Jelentős 
kedvezményeket 
biztosítunk!



Intenzív talajélet nélkül nincs 
intenzív növénytermesztés!
A Phylazonit technológia 
alapelemei:
• talajszerkezet javítása, 

• tápanyagfelvétel fokozása, 

• növénykondicionálás.

Ez több lépésben, több készít-
ménnyel történik. Először ma-
gát a talajt javítjuk (Phylazonit 
Tarlóbontó) majd a növény gyö-
kérzónáját kezeljük (Phylazonit 

Talajoltó, Talajregeneráló), végül 
a kiegyensúlyozott tápanyagellá-
tást biztosítjuk (Energia Humin, 
Energia Plusz). A Phylazonit ter-
mékek önálló vagy technológiá-
ban való használatának egyre na-
gyobb a létjogosultsága, hiszen az 
intenzív növénytermesztés során 
egyre kevesebb növény szerepel 
a vetésforgóban és ez negatív ha-
tással van a talajra, termőképes-
ségének állapotára.



1
a talaj, mint termesztő 

közeg állapotát javítjuk.

Phylazonit Tarlóbontó

a növény gyökér
zónájának kezelése

Phylazonit Talajoltó, 
Talajregeneráló, Szója

stresszhatás csökkentése 
és kiegyensúlyozott 
tápanyagellátás

Energia Lombtrágya család

Talajvédő és tápláló 
művelés

A PHYLAZONIT 
Technológia



A PHYLAZONIT 
Technológia

„A szervesanyagban lévő tápanyag 
csak az aktív talajélet hatására 
lesz felvehető a növény számára.” 
– Holopovics Zoltán, szakmai ve-
zető; Biológiai és Talajerőgazdál-
kodási Szakmérnök

A Phylazonit Tarlóbontó segítsé-
gével felgyorsítjuk és irányítjuk az 
elhalt növényi részek lebomlását, 
tápanyaggá válását. A tápanyag 
döntő többségéhez gazdasági 
éven belül hozzájuthat a növény 
és minden, a területen élő egyéb 

mikroorganizmus. Ezáltal érhetjük 
el a talaj mikrobiális életének ser-
kentését. Az aktív talajélet pozitív 
hatással van a talaj szerkezetére 
és művelhetőségére (mikro- és 
makroaggregátumok képződése). 
A könnyen, gyorsan lebomló növé-
nyi részek tenyészidőszakon belül 
visszakerülnek a tápanyagok kör-
forgásába, míg a lassan lebomló 
szerves anyagok a humuszképző-
dést segítik elő. A készítményben 
lévő foszformobilizáló törzsek a 
szerves és szervetlen kötésben 
lévő foszfor felvételét segítik.

Phylazonit Tarlóbontó,  Talajoltó  
és Talajregeneráló



SZÓJA

SZÓJA

A Phylazonit Talajoltóban találha-
tó baktériumok a gyökérzet felü-
letén felszaporodnak és itt fejtik 
ki többrétű, kedvező hatásukat. 
Egyrészt, stimulálják a gyökér-
képződést, ezáltal nagyobb felü-
letet biztosítanak a tápanyag- és 
vízforgalomnak. Másrészt, a gyö-
kérfelületen élve tehermentesítik 
a növényt azoktól az energiaigé-
nyes folyamatoktól, melyek segít-
ségével a nem vízben oldott tá-
panyagokat veszik fel a növények. 
Harmadrészt, a talajlevegő nitro-
gén tartalmának megkötésével és 
a talajban kötött foszforformák 
mobilizálásával többlet tápanyag-
hoz juttatja a kultúránkat.

SZÓJA SZÓJA

A Phylazonit Talajregeneráló-
ban lévő baktériumtörzseket úgy 
válogattuk össze, hogy hormon-
termelésük révén serkentsék a 
gyökeresedést és gyorsítsák a 
csíranövény fejlődését. Anyag-
csere folyamataik révén olyan 
antibiotikum-szerű vegyülete-
ket termelnek, melyeket a talaj-
lakó káros gombák elkerülnek. 
Sziderofor-termelő képességük 
következtében a gyökérfelület 
környezetében korlátozzák a ká-
ros gombák szaporodását az azok 
élettevékenységéhez nélkülözhe-
tetlen vasformák lekötésével és 
hasznosításával.

SZÓJA



Energia lombtrágyacsalád
„A huminsav immunizál, vitalizál. 
Óriási előnye, hogy közvetlen tá-
panyagforrást jelent a benne ta-
lálható, több mint 70-féle ásványi 
anyag és nyomelem tartalmából 
kifolyólag. Kultúrától függetlenül 
kihagyhatatlan termék!” – dr. Var-
ga Sándor –Biológiai- és Talajerő-
gazdálkodási Szakmérnök

SZÓJA

A növények kezdeti fejlődése-
kor makro- és mikroelemeket, 
humin és fulvosavat tartalmazó 
készítményt alkalmazunk a ko-
rai stresszhatások és esetleges 
tápanyaghiány kezelésére. A ké-
szítményben található fulvosav a 
növényi életfolyamatokra is jelen-
tős hatással van: fokozza a sejtek 
anyagcsere folyamatait (pl. javuló 

oxigénfelvétel) és kelatizál bizo-
nyos tápelemeket, így segíti azok 
bejutását a növényi sejtekbe, erő-
sítve az immunrendszert.

SZÓJA

A Phylazonit Technológia záró-
elemeként az intenzíven fejlődő 
növényállományt egy magas N, 
Mg, S hatóanyagtartalmú készít-
ménnyel kezeljük, mely termék 6, 
a növények számára nélkülözhe-
tetlen mikroelemet is tartalmaz. 
Az Energia Plusz lombtrágya amid 
formájában tartalmazza a N ha-
tóanyagot, mely vegyület levélen 
keresztüli felszívódása kiváló. A 
kis molekulaméret okán a növényi 
kutikulán is könnyen átjut; nincs 
perzselő hatása, illetve egyéb ve-
gyületek felszívódását is elősegíti.

SZÓJA SZÓJA

A Phylazonit Talajregeneráló-
ban lévő baktériumtörzseket úgy 
válogattuk össze, hogy hormon-
termelésük révén serkentsék a 
gyökeresedést és gyorsítsák a 
csíranövény fejlődését. Anyag-
csere folyamataik révén olyan 
antibiotikum-szerű vegyülete-
ket termelnek, melyeket a talaj-
lakó káros gombák elkerülnek. 
Sziderofor-termelő képességük 
következtében a gyökérfelület 
környezetében korlátozzák a ká-
ros gombák szaporodását az azok 
élettevékenységéhez nélkülözhe-
tetlen vasformák lekötésével és 
hasznosításával.



Kukorica - 2018’

     Nemesgörzsöny

Kísérlet jellege: üzemi kísérlet 
(13 hektáros táblaméret) Phylazonit 
Technológia használatával.
Kísérlet menete: a vetéssel egy me
netben Phylazonit Talajoltó (10 l/ha) 
kijuttatása, majd Energia Humin 
lombtrágya (6 l/ha) használata.
Phylazonit + EnergiaHumin 
kezelés költsége: 14.040 Ft/ha

 ▶ Eredmények a kontrollhoz 
viszonyítva: + 1170 kg/ha

 ▶ Többletbevétel: 38.610 Ft/ha

SZÓJA

SZÓJA

SZÓJA

SZÓJA

SZÓJA

     Sárosd

Kísérlet jellege: üzemi kísérlet 
Phylazonit Talajregeneráló 
használatával.
Kísérlet menete: a vetéssel egy 
menetben Phylazonit Talajregeneráló 
(20 l/ha) kijuttatása. 
Phylazonit kezelés költsége: 
13.800 Ft/ha

 ▶ Eredmények a kontrollhoz 
viszonyítva: + 1.000 kg/ha

 ▶ Többletbevétel: 31.200 Ft/ha

SZÓJA

SZÓJA

Szántóföldi
kísérletek az
innováció
szolgálatában



Repce - 2018’

     Mezőfalva

Kísérlet jellege: üzemi kísérlet 
Phylazonit Technológia 
használatával.
Kísérlet menete: a vetéssel egy 
menetben Phylazonit Talajregeneráló 
(10 l/ha) kijuttatása, az őszi állomány 
lombkezelése Energia Huminnal 
(3 l/ha), majd a tavaszi vegetációban 
ismételt Energia Humin kezelés 
(5 l/ha), és virágzás kezdetekor pedig 
egy magasabb nitrogén és mikroelem 
tartalmú lombkezelés Energia Plusszal 
(30 l/ha). 
Phylazonit technológia költsége: 
25.400 Ft/ha

 ▶ Eredmények a kontrollhoz 
viszonyítva: + 1.130 kg/ha

 ▶ Többletbevétel: 93.250 Ft/ha

     Berekböszörmény

Kísérlet jellege: üzemi kísérlet 
(13 hektáros táblaméret) Phylazonit 
Talajregeneráló használatával.
Kísérlet menete: a vetéssel egy 
menetben Phylazonit Talajregeneráló 
(15 l/ha) kijuttatása. 
Phylazonit kezelés költsége: 
10.350 Ft/ha

 ▶ Eredmények a kontrollhoz 
viszonyítva: + 440 kg/ha

 ▶ Többletbevétel: 35.850 Ft/ha

SZÓJA

SZÓJA

SZÓJA

SZÓJA

     Zalaegerszeg, Békés

Kísérlet jellege: üzemi fajtakísérlet 
Phylazonit Talajoltó és Talajregeneráló 
használatával.
Kísérlet menete: a vetéssel egy menetben 
Phylazonit Talajoltó/Talajregeneráló (10 l/ha) 
kijuttatása. 
Phylazonit kezelés költsége: 6.900 Ft/ha
Fajta: Rapool Cristal, Phoenix, Dalton, 
Diffusion, Shrek

 ▶ Eredmények a kontrollhoz viszonyítva 
mindkét helyszínen: 
+ 372 kg/ha

 ▶ Többletbevétel: 
32.160 Ft/ha

SZÓJA

SZÓJA

SZÓJA

SZÓJA
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Phylazonit gyár Szeged

Phylazonit gyár 
Beszterec

Keresse
kollégáinkat
bizalommal!

Horváth Tibor - régióvezető
20 / 536-5995
horvath.tibor@phylazonit.hu

Bálint András - kereskedelmi igazgató 
20 / 414-5870
balint.andras@phylazonit.hu

Trabalka Krisztián - régióvezető 
20 / 415-4740
trabalka.krisztian@phylazonit.hu

SZAKTANÁCSADÓK

1. Tóth Csaba
20 / 537-7998
toth.csaba@phylazonit.hu

1. Czibere Péter
20 / 361-2496
czibere.peter@phylazonit.hu

2. Böröczi Károly
20 / 275-4744
boroczi.karoly@phylazonit.hu

3. Tóth Attila
20 / 240-2600
toth.attila@phylazonit.hu

4-5. Styecz György
20 / 530-5056
styecz.gyorgy@phylazonit.hu

6. Illés Péter
20 / 530-6044
illes.peter@phylazonit.hu

7. Juhos Péter
20 / 573-3707
juhos.peter@phylazonit.hu

8. Károssy András
20 / 333-4509
karossy.andras@phylazonit.hu

9. Veréb Enikő
20 / 534-6860
vereb.eniko@phylazonit.hu

10. Fónad István
20 / 523-4099
fonad.istvan@phylazonit.hu

11. Válóczi Dániel
20 / 521-7276
valoczi.daniel@phylazonit.hu

12. Wágner Flórián
20 / 526-7788
wagner.fl orian@phylazonit.hu

13. Kirchner Alajos
20 / 519-0185
kirchner.alajos@phylazonit.hu

14. Kovács Zsolt
20 / 260-9616
kovacs.zsolt@phylazonit.hu

15. Marosi Roland
20 / 224-7680
marosi.roland@phylazonit.hu

16. Szabó Zsolt
20 / 521-9500
szabo.zsolt@phylazonit.hu

17. Szűcs Mónika
70 / 426-7251
szucs.monika@phylazonit.hu

18. Tóth Gábor
20 / 240-1680
toth.gabor@phylazonit.hu

19. Sziva Zsolt
20 / 361-0239
sziva.zsolt@phylazonit.hu

20-22. Herczeg Sándor
20 / 523-6564
herczeg.sandor@phylazonit.hu

21. Bóka István
20 / 529-3600
boka.istvan@phylazonit.hu

23. Németh Klaudia
20 / 522-8444
nemeth.klaudia@phylazonit.hu

Tanácsadói hálózat



phylazonit .hu   
axial .hu


