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„A talajt mi nem egy fizikai közegnek tekintjük, hanem 
ennél sokkal többnek: egy élő, szerves egységnek, 

amely a növénytermesztés alapját képezi.”



A talaj túl természetessé vált számunkra, hiszen mindenhol és mindig ren
delkezésünkre áll, ezért sokáig kizsigerelve nyertük ki belőle az élelmet.

 
Elfelejtettük, hogy a legnagyobb kincseink közé tartozik, 

hogy a talajt ápolni is kell, nem csak használni!

Az általunk kifejlesztett technológia a talaj, mint termesztő közeg állapotát 
képes javítani, helyreállítani, újra élővé tenni. A Phylazonit termékek hasz
nálatával megvalósulhat egy környezetkímélő, mégis gazdaságos és bizton
ságos termelés, melynek eredményeként nagyobb terméshozamot és a táp 
 lálkozás szempontjából kedvezőbb beltartalmi értékeket érhetünk el.

Phylazonit - küldetés

Termékcsaládunk tagjai biotermesztésben is használhatók.



Phylazonit - gyártás & fejlesztés

Az elismerések jól tükrözik, hogy a 
Phylazonit márka építése magasabb 
szintre lépett, cégünk már nem csak bi
zonyos termékeket értékesít, hanem egy 

Magyar terMék Magyar gyárakból!

Az elmúlt évben megvalósult kapacitásbővítő beruházásoknak 
köszönhetően a Phylazonit baktériumkészítményeket 2020-tól 
kizárólag a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Beszterecen állítjuk 
elő. A létesítményben más terméket nem gyártunk, csak a Phylazonit-
hoz kapcsolódó kutatás, fejlesztés és termelés folyik a gyár falai 
között, annak érdekében, hogy minden szempontból professzio-
nális termelést tudjunk megvalósítani. Minden, a gyártás során 
felhasznált anyag, sőt maga az üzem is teljes egészében magyar 
gyártók Magyarországon végzett munkájának a gyümölcse, miként 
az Agrova Kft. valamennyi tulajdonosa is magyar.  

A Phylazonit márka immár második alkalommal nyerte el a Business 
Superbrands díjat, a kijuttatás forradalmi megoldásaként a Phyller 
kijuttató szerkezetünk a Temposensor Basic vezérlőegységgel ki e
gészülve, pedig Érték és Minőség Nagydíjas illetve Minőség Innováció 
Nemzeti Nagydíjas lett.

olyan technológiát, szellemiséget kínál 
a termelőknek, amely alkalmazása ga
rancia a versenyképes termesztéshez és 
jól beilleszthető a környezettudatos  
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gazdálkodásba. E nélkül nem képzelhe
tő el küldetésünk egyik fontos célja, az 
egészségesebb élelmiszerek előállítása. 
Ezt a komplexitást tükrözi a Phylazonit 
márka. Ennek érdekében kutatóintéze
tekkel, hatóságokkal, valamint a mező
gazdaság számos kiemelkedő szereplő
jével szoros kapcsolatot ápolunk, hogy 
a jövő elvárásait mind jobban beépít
hessük a technológiánkba.

a gyárból egyenesen a 
termelőhöz!

Készítményeinket nem raktározzuk, ha
nem egyenesen a gyárunkból szállít
juk ki az ügyfeleink számára, és gyors 
logisztikai hátterünk segítségével a 
meg rendelt készítmények akár 48 órán 
belül megérkezhetnek termelőinkhez az 
ország bármely pontjára. Baktériumké
szítményeinket frissen csomagoljuk, a 
kiszállítást megelőzően csupán néhány 
órával töltjük meg eltérő méretű tar
tályainkat, így a termelőink legnagyobb 
megelégedésére a kiszállított bakté
riumkészítmények folyton a legjobb mi
nőségben állnak rendelkezésre. Mindig 
csak annyi terméket szállítunk, ameny 

nyire az ügyfeleinknek az adott pillanat
ban szükségük van, így sem a változó 
időjárási körülmények, sem pedig tech
nikai probléma esetén készítményeink 
minősége nem romlik.

Emberközpontúság és 
minőségbiztosítás!

Logisztikai és értékesítési szemléletünk
ben mindig a termelő az első. Tanács
adóink személyesen keresik meg a gaz
dálkodókat és adják át számukra azt 
a tudást, amivel cégünk rendelkezik. 
Számukra mindig a legkönnyebb és a 
leghatékonyabb kivitelezési technoló
giát javasoljuk. Ügyfeleinknek nem csu
pán eladjuk a Phylazonit termékeket, 
hanem a mezőgazdasági termelésük 
teljes folyamatát végigkísérjük, segítjük 
őket és szakmai támogatást nyújtunk 
számukra. Garantáljuk termékeink ál
landó jó minőségét.
2012 óta a Phylazonit termékcsalád 
minden tagja egyedi azonosítóval ren
delkező plombával van lezárva, sza
vatolva a bontatlan állapotot. Büszkék 
vagyunk arra, hogy bizalmi kapcsolat
ban állunk ügyfeleinkkel.
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Besztereci üzemünk teljes felső szint
jét elfoglaló laboratóriumban az elmúlt 
években több lépcsőben valósultak 
meg fejlesztések, új berendezések, kí  
  sérleti eszközök és gépek kerültek be
szerzésre. Kialakításra kerültek fi totron 
kamráink, amelyekben a nö vényekre 
ható klimatikus tényezők hatásait 
tudjuk mo dellezni.
A növények  növekedéséhez és fej lő dé  
séhez szükséges paraméterek – talaj 
féleség, levegőhőmérséklet, pá ratar
talom, megvilágítás hossz és intenzitás, 
csapadék, stb. – változtatásával a kam
rákban bármely évszakban lehetővé vá

mindEn igényt kiElégítő laboratóriumi háttér

A gyártást kiszolgáló laboratóriumainkban magas szakmai tapasz-
talattal rendelkező, elkötelezett mikrobiológusaink, kuta tóink dol-
goznak azon, hogy speciális baktériumtörzseinkkel, évről évre a 
legmagasabb minőségi elvárásoknak is megfelelve, a leghatéko-
nyabb megoldásokat nyújthassuk talajaink termé kenységének 
megőrzésében, partnereink igényeihez igazítva.  
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lik bármilyen kísérlet beállítása.
A gyártási és a kutatási munkák ha té
konyságát növelve, a különböző mun
kafolyamatok és vizsgálatok (pl. minta 
előkészítés, mikrobiológiai vizsgálatok, 
oltóanyagelőállítás, analitikai vizsgála
tok) egymástól elszeparáltan, különálló 
helyiségekben zajlanak. 

A gyártás elsődleges munkafolya mata 
laboratóriumainkban az oltó anyagok 
előállítása különböző léptékekben. 
A né hány deciliteres lombikoktól kezdő
dően a 20 ezer literes tartályokba kerü
lésükön át folyamatosan szaporítjuk 
– változó táptalajokon – a baktérium
törzseinket. Készítményeink több bak  

té riumtörzsből állnak, melyeket a gyár
tás végén keverünk össze különböző 
arányokban a termékek előírásainak 
megfelelően.

A gyártási munkák során a folyamatok 
dokumentálására, a folyamatos, mik
rosz kópos és telepmorfológiai vizsgá
latok segítségével történő csí raszám 
ellenőrzésére,  a készítmények életké
pességének, tárolhatóságának vizsgá
latára is kiemelt figyelmet for dítunk. 
Folyamatos a törzsizoláció, a meglévő 
és fejlesztés alatt lévő termékeink 
bak tériumtörzseinek hatékony ságvizs  
gálata.



Phylazonit - karrier

a Phylazonit nEmcsak Egy munkahEly,
hanEm élEtérzés is EgybEn!

A Phylazonit termékek gyártása és értékesítése számunkra nem-
csak egy munka, hanem egy fantasztikus eszköz arra, hogy óvjuk 
környezetünket, hozzájáruljunk a mezőgazdasági szféra fel-
lendítéséhez, valamint hosszú távon megőrizzük és javítsuk a 
táplálékunk alapját biztosító termőföldet.

Ebből nyerjük mindennapi lendü le tünket, mert komolyan hiszünk abban, 
hogy munkánk által nemcsak a mezőgazdasági termelés jövője, de a talaj ter
mékenysége is biztosítható, sőt mi több, növelhető!

„Büszkék vagyunk küldetésünkre, 
miszerint:

Szívügyünk a termőföld!”
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Piacvezető, dinamikusan fejlődő vállalkozás vagyunk. Technológiánk olyan 
szellemiséget kínál a termelőknek, amely alkalmazása garancia a versenyképes 
növénytermesztéshez.

További információ: www.phylazonit.hu/karrier

Miért vagyunk több egy átlagos munkahelynél?

•	 Olyan hazai vállalat vagyunk, ahol tudjuk, hogy tevékeny ségünkkel 
értéket teremtünk és hozzájárulunk a világ jobbá tételéhez.

•	 Célunk a termőföld megmentése.
•	 Emberközpontú, összetartó csapat vagyunk.
•	 Kollégáink támogató szemlélet módja egytől egyig hozzájárul a 

felhőtlen munkakörnyezethez, nyugodt légkört teremtve.

mit jElEnt számunkra a Phylazonit?

“Egy családias, nyugodt 
munkakörnyezetet.”

Tóth Szilvia

“Töretlen szándékot 
egy szebb jövőért!”

Botos Bernadett

“Egy kiszámítható, 
tervezhető jövőt.”

Sziva Zsolt

“Elkötelezettséget, hivatástudatot, 
életfilozófiát, ami találkozik a munkával.”

Fónad István

“Környezetbarát 
gazdálkodást.”
Lengyel Tamás

“A piacvezető talaj -
baktérium készítményt.”

Tóth Csaba

“A jövő 
biztonságát.”
Tóth Attila 



Termékcsalád



1. Phylazonit 
tarlóbontó
A talaj, mint 

termesztő közeg 
állapotát javítjuk.

2. Phylazonit talajoltó, 
talajregeneráló, szója

A növény gyökérzónájának
kezelése.

4. talajvédő és 
tápláló

talajművelés
Megfelelő agrotechnika

alkalmazásával.

3. energia 
lombtrágya család

Stresszhatás csök
kentése és kiegyensú

lyozott tápanyagellátás.

Phylazonit  technológia
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Phylazonit  tarlóbontó

talajszerkezet javítás – 
intenzív talajélet!

A Phylazonit Tarlóbontó segítségével 
felgyorsítjuk és irányítjuk az elhalt nö
vényi részek lebomlását, tápanyaggá 
válását; a tápanyag döntő többségé
hez gazdasági éven belül hozzájuthat 
a növény és minden, a területen élő 
egyéb mikroorganizmus. Ezáltal érhet
jük el a talaj mikrobiális életének ser
kentését. Az aktív talajélet pozitív ha
tással van a talaj szerkezetére és mű  
  vel hetőségére (mikro és makroaggre
gátumok képződése).

A könnyen, gyorsan lebomló növényi 
részek tenyész időszakon belül vissza
kerülnek a táp  anyagok körforgásába, míg 
a lassan lebomló szerves anyagok a hu
muszképződést segítik elő. A készít
mény ben lévő foszformobilizáló törzsek 
a szerves és szervetlen kötésben lévő 
foszfor felvételét segítik. 

Felhasználás: Bármely növénykul
túra elhalt szármaradványainak ke
zelésére.

Élettér: A táplálékul szolgáló elhalt 
növényi részek. 

A készítménnyel területet és nem kul
túrát kezelünk. A készítmény talajélet
re és a talajszerkezetre kifejtett javító 
hatásának növeléséhez célszerű a terü
letet több, egymást követő évben is ke
zelni.

Összetétel:
Bacillus circulans, Azotobacter chroo
coccum, Pseudomonas putida, Bacillus 
megaterium baktériumtörzsek tarló
bontásra optimalizált arányban.
Csíraszám: 4 x 108 db/cm3), tápoldat.

Felhasználható:
Szántóföldi kultúrák: 1020 l/ha.
Kertészeti kultúrák: 1020 l/ha.

SZÓJA
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A kijuttatás módja:
A készítményt valamennyi szántóföl
di és kertészeti kultúrában 1020 l/ha 
mennyiségben munkagépre szerelt ki
juttató szerkezettel, ennek hiányában 
szántóföldi permetezőgéppel (150200 
l/ha lémennyiség) közvetlenül a tar
lóra, illetve a szármaradványokra kell 
kipermetezni, és azonnal a talajba kell 
keverni.
A kezelést annál a műveletnél ajánlott 
elvégezni, amelynél a tarlómaradvá
nyok túlnyomó része a talajba kerül, 
és a területen 1025 cm mélységű, jó 
minőségű talajmunka végezhető. Mivel 
a készítményben lévő törzsek megfe
lelő mértékben tolerálják a száraz talajt, 
a kijuttatást ne az időjáráshoz, hanem 
a talaj állapotához időzítsük!

Miért kedvező a Phylazonit 
Tarlóbontó használata?

▷ A tarlómaradványban lévő 
tápanyagok a növény számára 
felvehetővé válnak,
▷ a humuszképződés folyamata 
felgyorsul, ezzel együtt 
növekszik a talaj szervesanyag
tartalma,
▷ a tarlómaradványok 
elbontása révén csökken az 
azokon áttelelő kórokozók és 
kártevők mennyisége,
▷ jelentősen javul a talaj 
szerkezete, ezáltal a víz, 
levegő és hőgaz dál kodása is,
▷ talajszerkezet javulás 
hatására ta lajmunkák esetén 
csökkenhet a vo nóerőigény, 
mérsékelve a gázolajfogyasztást 
(akár 2030%kal is),
▷ a talaj kémhatása (pH) a 
semle ges irányba mozdul.



hatékony tápanyagfeltáródás 
– jobb hasznosulás

A Phylazonit Talajoltóban található bak
tériumok a gyökérzet felületén felsza
porodnak és itt fejtik ki többrétű, ked
vező hatásukat. Egyrészt, stimulálják a 
gyökérképződést, ezáltal nagyobb fe
lületet biztosítanak a tápanyag és víz
forgalomnak. Másrészt, a gyökérfelü
leten élve tehermentesítik a növényt 
egyes energiaigényes folyamatoktól, 
ilyen például a vízoldhatatlan vegyü
letek oldása, vagy egyes hormonszerű 
anyagok termelése. Harmadrészt, a 
talajlevegő nitro gén tartalmának meg
kötésével és a talajban kötött foszfor
formák mo bi lizálásával többlet tápa
nyaghoz juttatja a kul tú ránkat.

Felhasználás: Bármely növény kul túra 
gyökérzónájának kezelésére.

A széles sortávú kapás kultúrák eseté
ben vetőgépre szerelt kijuttatóval köz
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vetlenül a magárokba injektáljuk; ga
bona sortávra vetett növényeknél a 
magágykészítő művelettel vetés mély
ségig a talajba dolgozzuk.

Hatásmechanizmus: A nitrogén kötő 
baktériumok segítségével a talajle
vegőből elemi nitrogén kötődik és ala
kul át a növények számára is felvehető 
nitrogénformákká.

A foszformobilizáló baktériumok táp
anyaggal látják el a csírázó növényün
ket. Másodlagos anyagcsere folyamatok 
révén a baktériumok olyan szerves sa
vakat termelnek, amelyekkel ser kentik a 
növénytalaj anyagcsere folyamatait.

Élettér: A növények gyökérzetén, a 
gyökérsejtek és a mikroorganizmusok 
által kiválasztott nyálkaréteg.

Felhasználható:
Szántóföldi kultúrák: 1020 l/ha.
Kertészeti kultúrák: 1020 l/ha.
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A kijuttatás módja:
Valamennyi szántóföldi és kertészeti 
kultúrában 1020 l/ha mennyiségben, 
100300 l/ha vízmennyiséggel, vetés, 
ültetés előtt a teljes földfelületre kijut
tatva, és azonnal bedolgozva, vagy 
speciális kijuttató szerkezettel 2040 
l/ha lémennyiséggel a teljes felületre 
kijuttatva, majd a magágyba keverve, 
vagy a vetéssel egy menetben a vető
barázdába injektálva.

Összetétel:
Pseudomonas putida, Azotobacter chro
ococcum, Bacillus circulans, Bacillus me
gaterium baktériumtörzsek talaj ol tásra 
optimalizált arányban.
Csíraszám: 109db / cm3, tápoldat.

Miért kedvező a Phylazonit 
Talajoltó használata?

▷ Sűrűbb és mélyebbre ható 
gyökérzet alakul ki, amely segít 
az intenzív tápanyagfelvételben 
és az aszályos körülmények 
átvészelésében,
▷ vastagabb, erőteljesebb szár 
képződik, amelyben a tápanyag 
és nedvességraktározás 
kedvezőbb,
▷ kiegyensúlyozottabbá válik a 
tápanyag és vízellátottság, 
illetve a baktériumok által 
kiválasztott hormonszerű 
anyagok hatására javul a 
növények stressztűrő képessége 
(pl. hőstressz, szárazságstressz),
▷ a kijuttatott baktériumok 
elősegítik a növények 
növekedését, hor mon és 
vitamintermelésükkel optimális 
fejlődésüket biztosítják,
▷ felvehetővé válnak a növények 
számára a talajban lévő, nehezen 
hozzáférhető foszforformák is,
▷ javul a műtrágyázás 
hatékonysága.



gyökeresedés elősegítése, 
védelem a patogén talaj
gombák ellen

Phylazonit Talajregenerálóban lévő 
baktériumtörzseket úgy válogattuk 
össze, hogy hormontermelésük révén 
serkentsék a gyökeresedést és gyor
sítsák a csíranövény fejlődését. Anyag
csere folyamataik révén olyan anti
biotikumszerű vegyületeket termel  
nek, melyeket a talajlakó káros gom
bák elkerülnek. Sziderofortermelő 
képességük következtében a gyökér
felület környezetében korlátozzák a 
káros gombák szaporodását az azok 
élettevékenységéhez nélkülözhetet
len vasformák lekötésével és hasz
nosításával.
A különböző talajtípusokhoz és kö
rülményekhez jól alkalmazkodó és 
gyorsan szaporodó Pseudomonas és 
Bacillus törzsek az élettér el fog
lalásával kiszorítják a káros hatású 
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mikroorganizmusokat. Ez a tulaj
donság különösen fontos lehet azok
nál a gazdaságoknál, ahol nem tudják 
betartani a vetésforgó által támasztott 
követelményeket. Hasonlóan ajánlott 
még azokban az esetekben, amikor az 
egymást követő kultúrákat azonos 
betegségek ká rosíthatják.

A Phylazonit Talajregeneráló  mint 
minden készítményünk  felhasznál
ható bioterületeken is, így az ökoló
giai gazdálkodás egyik legfontosabb 
készítménye lehet.

Felhasználás: Bármely növénykul
túra gyökérzónájának kezelésére.

Hatásmechanizmus: A készítmény
ben található baktériumok a csírázó 
növény táplálását és kórokozókkal 
szembeni védelmét látják el. Másod
lagos anyagcsere folyamatok révén a 
baktériumok olyan anyagokat ter
melnek, melyekkel a talajlakó gom
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bákat visszaszorítják; sziderofor anya
gok termelésének hatására a gyö  
kérfelület környezetében korlátozottá 
válik a gombák szaporodása (vas meg
kötése révén), így csökken azok káros 
hatása, ezáltal egész ségesebb, egyenle
tesebb és tápláltabb növény állományt 
kapunk.

Élettér: A növények gyökérzetén, a 
gyökérsejtek és a mikroorganizmu
sok által kiválasztott nyálkaréteg.

Összetétel:
Pseudomonas putida, Pseudomonas 
fluorescens, Bacillus megaterium, 
Bacillus subtilis baktériumtörzsek 
(csíraszám: 109 db/cm3), tápoldat.

Felhasználható:
Szántóföldi kultúrák: 1020 l/ha.
Kertészeti kultúrák: 1020 l/ha.

A kijuttatás módja:
Valamennyi szántóföldi és kertészeti 
kultúrában 1020 l/ha mennyiségben, 
100300 l/ ha vízmennyiséggel, vetés, 
ültetés előtt a teljes felületre kijuttat
va és azonnal bedolgozva, vagy spe
ciális kijuttató szerkezettel 2040 l/ ha 
lémennyiséggel a teljes felületre kijut
tatva, majd a magágyba keverve, vagy 
a vetéssel egy menetben a vető ba
rázdába injektálva.

Miért előnyös a Phylazonit 
Talajregeneráló használata?

▷ Elősegíthető az állomány 
egyöntetű kelése,
▷ csökkenthető a 
monokultúra negatív hatása,
▷ jelentősen növekedhet a 
tápanyagok felvétele,
▷ erősebb, fejlettebb 
állomány alakul ki,
▷ javul az ellenálló és 
stressztűrő képesség.



Fokozott gümőképződés 
– nagyobb hozam

A szója gazdaságos termesztésének 
hazánkban ‒ nem őshonos növényről 
lévén szó ‒ elengedhetetlen feltétele a 
talaj speciális rhizóbium baktériumok
kal való oltása. A Phylazonit Szójában 
lévő törzseket úgy állítottuk össze, hogy 
a magas nitrogénkötő képességű gü
mők képződésén túl, elősegítsék a nö
vény dinamikus kezdeti fejlődését és 
egészséges, jó álló képességű, magas 
első emelettel rendelkező növényeket 
képezzenek.

Felhasználás: A szója gyökérzóná
jának kezelésére.

A széles sortávú vetés esetében ve
tőgépre szerelt kijuttatóval közvet le
nül a magárokba injektáljuk, gabona
sortávú vetés esetén a magágy készítő 
művelettel vetésmély ségig a talajba 
dolgozzuk.

SZÓJA

Phylazonit  szója

Hatásmechanizmus: A készítmény
ben található Bradyrhizobium japoni
cum baktériumtörzs a nitrogénkötő 
gümők kialakításával, a légköri nitro
gén megkötésével segíti a szójanövény 
nitrogén ellátását. A Pseudomonas és 
Bacillus baktériumtör   zsek a csírázó 
növény táplálását és kórokozókkal 
szembeni védelmét végzik. Másodla
gos anyagcsere folyamataik révén ez 
utóbbi baktériumok olyan szerves sa
vakat termelnek, ame lyekkel serkentik 
a növény talajanyag csere folyamatait. 
A gyökérfelület kör nyezetében korlá
tozzák a patogén ta lajgombák szapo
rodását, így csökkentve azok káros 
ha tását; ezáltal egy egész ségesebb, 
egyenletesebb fejlő dé sű, tápláltabb 
nö vényállományt kapunk.

Felhasználható:
Szója oltására: 1020 l/ha.

A kijuttatás módja:
Szója oltására 1020 l/ha mennyiség



Phylazonit  szója

ben, 100300 l/ha vízmennyi séggel, 
vetés, ültetés előtt a teljes felületre ki
juttatva és azonnal bedolgozva, vagy 
speciális kijuttató szer kezettel 2040 
l/ha vízmennyiséggel a teljes felületre 
kijuttatva, majd a magágyba keverve, 
illetve a vetéssel egy menetben a 
vetőba rázdába injektálva.

Összetétel:
Bradyrhizobium japonicum, Bacillus 
megaterium, Bacillus subtilis, Pseudo
monas putida, Pseudomonas fluores
cens baktériumtörzsek.
Csíraszám: 8x109 db / cm3, táptalaj.

Miért kedvező a Phylazonit 
Szója használata?

▷ Biztosítható az állomány 
egyöntetű kelése,
▷ elősegítjük a nitrogénkötő 
gümők képződését,
▷ csökkenthető a kijutta
tandó műtrágya mennyisége,
▷ növekszik a tápanyagok 
felvétele,
▷ javul az állomány 
állóképessége.



energia
lombTrágya család



lombtrágyázás

A mikroelemek a növények életfolya
mataiban – mint enzimek nélkülöz
hetetlen alkotóelemei – meghatározó 
szerepet töltenek be. A mikroelemek 
kismértékű hiánya szemmel látható 
tüneteket ritkán okoz, ennek ellenére 
1030% terméskiesést eredményez
het. Amikor egy mikroelemhiánynak 
szemmel látható tünetei vannak, ak
kor jelentős terméskieséssel számol
hatunk.

A növényekben kis mennyiségben je
len lévő egyes fémek jellemzően lassan 
mozognak, ezért az intenzív növekedés 
időszakában a fiatal hajtásokon jelent
kezhetnek a hiánytünetek. A lombtrá
gya kijuttatását ezekhez az időszakok
hoz kell igazítanunk.

A lombtrágyázással nem célunk a nö
vény makroelemekkel való táplálá
sa, mivel a levélfelületen keresztüli 

tápanyagfelvétel mennyisége csekély. 
Kiválóan alkalmas a növény kie gyen 
súlyozott tápanyagellátására, és a 
lomb  trágyákban található széles mezo 
és mikroelemeknek köszönhetően 
javíthatjuk a gyökéren keresztül felvett 
tápanyagok hasznosulását is. A gyor
san fejlődő állomány tápanyagigénye 
sokszor meghaladja a gyökerek tápa
nyagfelvevő képességét.

Gyakori eset, hogy a kedvezőtlen talaj
állapot (tömörödött, porosodó, cse 
repesedő) vagy a szélsőséges idő
járási körülmények hatására (aszály, 
túl hideg vagy meleg idő, kimosódási 
és szublimációs veszteségek) a tápa
nyagfelvétel gátolt. Egyes tápelemek 
relatív túlsúlya gátolhatja, visszavethe
ti a tápelem felvételét, ezért állítottunk 
össze olyan levélen keresztüli táplálá
si technológiát, mely két készítmény 
előnyeit foglalja magába.

„Termékeink hatékonyságának fontos eszköze a 
megfelelő kijuttatás és agrotechnika, amely a Phylazonit 

Technológia szerves részét képezi.”



immunizál és vitalizál.

A növények kezdeti fejlődésekor mak
ro és mikroelemeket, humin és ful
vosavat tartalmazó készítményt al
kalmazunk a korai stresszhatások és 
esetleges tápanyaghiány kezelésére. 
A készítményben található fulvosav a 
növényi életfolyamatokra is jelentős 
hatással van: fokozza a sejtek anyag
csere folyamatait (pl. javuló oxigén
felvétel) és kelatizál bizonyos tápele
meket, így segíti azok bejutását a 
növényi sejtekbe, erősítve az immun
rendszert.

Felhasználás:
Valamennyi szántóföldi kultúra le
vélkezelésére, kondíciójának javí tá
sára 410 l/ha mennyiségben, 200
350 l/ha vízmennyiséggel. A növény 

36 leveles állapotától virágzásig ter
jedő időszakban legfeljebb 3 %os 
töménységben kijuttatva. Virágzás
ban használatát nem javasoljuk. Más 
készítményekkel történő együttes ki
juttatás esetén célszerű keverhetősé
gi próbát végezni.

Hatásmechanizmus:
A növényvédelmi kezelések alkalmával 
jellemzően több hatóanyagot együt
tesen alkalmazunk. Ezek a gyom irtó, 
gomba és rovarölő szerek bármilyen 
kíméletesek is a növényekhez, stressz
helyzetet okoznak, sokszor fitotoxikus 
tünet (sárgulás, perzselés) formájában. 
Ez esetben az állomány fejlődése na
pokig, akár egy hétig is lelassul, esetleg 
megáll. Ezen a gyakorta bekövetkező 
helyzeten segít az Energia Humin ma
gas huminsav tartalma, amely humin

E n E rg i a  h u m i n

SZÓJA



sav önmagában is fontos tápanyagfor
rás lehet a növény számára.
A készítmény összesen 11 hatóanyagot 
tartalmaz (N, P, K, Fe, Cu, Zn, B, Mn, Mo, 
Ti, huminsav/fulvosav). Kitűnően alkal
mas a növényi mikroelemek pótlására. 
Levélen keresztül könnyen felszívódik, 
a huminsavaknak köszönhetően a le
vélfelületen maradt hatóanyagok nem 
okoznak perzselést.

A kijuttatás módja:
Növényvédelmi kezelésekkel együtt 
vagy önállóan. Tapadásfokozó anya
gok használata javasolt (kivéve réz
tartalmú szerek). Ajánlott dózis 4–10 
l/ha. Virágzásban felhasználását nem 
tanácsoljuk.

Javasolt kijuttatás:
•	 kukorica: 48 leveles korig
•	 napraforgó: 4–8 leveles korig
•	 kalászosok: 3 leveles kortól (ősz)

szárbaindulásig (tavasz)
•	 repce: 4 leveles kortól (ősz) 

szárbaindulásig (tavasz)
•	 szója: 4 nóduszos állapotig

E n E rg i a  h u m i n

Miért kedvező az Energia 
Humin használata?

▷ közvetlen tápanyagforrást 
jelent a több mint 70féle 
ásványi anyag és nyomelem 
tartalmával
▷ növeli a klorofilltartalmat 
és a fotoszintetikus 
aktivitást
▷ javítja a termés 
minőségét 
▷ huminsavnak köszön
hetően javítják a tápanyagok 
felvételét és csökkentik a 
perzselés veszélyét
▷ használatával gyorsul a 
növények tápanyagreakciója, 
javul a tápanyaghasznosulás
▷ fokozza az 
anyagcserét
▷ növeli a növény pH és 
hőmérséklet toleranciáját
▷ erősíti az immunrendszert, 
javítja az ellenállóképességet.



kondíciójavítás lombon 
keresztül 

A Phylazonit Technológia záróeleme
ként az intenzíven fejlődő növényál
lományt egy magas N, Mg, S ható
anyagtartalmú készítménnyel kezel 
  jük, mely termék 6, a növények szá
mára nélkülözhetetlen mikroelemet 
(B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn) is tartalmaz. 
Az Energia Plusz lombtrágya amid 
formájában tartalmazza a N ható
anyagot, amely vegyület le vélen ke
resztüli felszívódása kiváló: a kis mo
le kulaméret okán a növényi kutikulán 
is könnyen átjut; nincs perzselő hatá
sa, illetve egyéb vegyületek felszívó
dását is elősegíti.

Felhasználás:
Valamennyi szántóföldi kultúra le
vélkezelésére, kondíciójának javítá
sára 2030 l/ha mennyiségben, 200

350 l/ha vízmennyiséggel, a növény 
810 leveles állapotától virágzásig ter
jedő időszakban. 

Hatásmechanizmus:
Az intenzív növekedés időszakában 
ugrásszerűen megnő a növény nit
rogén igénye, ezért olyan nitrogén
formát választottunk, amely levélen 
keresztül nagy hatékonysággal szívó
dik fel és nem perzsel. Az ajánlott 30 
l/ha dózis alkalmazásakor 5,4 kg ha
tóanyagot juttatunk ki hektáronként. 

Mivel a növényeknek nem csak egy
egy elemre van szükségük a fejlődés
hez, ezért a készítményt kiegészítettük  
mindazon mezo és mikroelemekkel, 
amelyek nélkülözhetetlenek a nö
vények számára. A speciális összeté
tel hatására a lombtrágya nem nö
vény specifikus, bármely kultúrában 
sikeresen alkalmazható.

E n E rg i a  P l u s z

SZÓJA



Javasolt kijuttatás:
•	 kukorica: 8 leveles kortól 

címerhányásig
•	 napraforgó: 8 leveles kortól 

csillagbimbós állapotig
•	 kalászosok: szárbaindulástól 

virágzásig
•	 repce: szárbaindulás kezdetétől 

virágzásig
•	 szója: 4 nóduszos állapottól 

virágzásig, majd szemtelítődés 
időszakában

E n E rg i a  P l u s z

„Csodálkozva láttam, hogy az Energia lombtrágya családdal 
végzett kezelés milyen jótékonyan rendbe tette az őszi 
búza vetésemet. Tompította a növényeket érő stressz káros 
hatásait és megmentette az állományt!” ‒ Révész Roland, 
családi gazdálkodó, Dombrád

Miért kedvező az Energia Plusz 
használata?

▷ a kedvező nitrogénforma 
miatt tökéletes a hasznosulás
▷ jól beilleszthető a tápanyag
utánpótlási technológiákba 
▷ a lombtrágya nem okoz 
perzselést
▷ elősegíti egyéb tápanyagok, 
vegyületek felvételét
▷ segíti a mikroelem hiány 
megelőzését

Kijuttatás módja:
Növényvédelmi kezelésekkel együtt vagy önállóan. Tapadásfokozó anya gok 
használata javasolt. Más készítményekkel történő együttes kijuttatás esetén 
célszerű keverhetőségi próbát végezni.



szánTóföldi 
kísérleTek



A laboratóriumainkban elvégzett vizsgálatok, tenyész
edényes, illetve fitotron kísérleteink eredményeit fel
használva, szántóföldi kísérletek során is folyamatosan 
vizsgáljuk új, illetve a már piacon lévő termékeinket. 
Több hazai egyetem és kutatóintézet együttműködé
sével sikeresen záruló GINOP projectünk eredménye
képpen bővülő termékpalettánk új eszközöket ad a ke
zünkbe sérült, vagy sérülékeny talajaink megóvásához, 
helyreállításához. Az elmúlt időszak fejlesztéseinek 
egyik kiemelt célja volt a kijuttató szerkezetek haté
konyságának növelése. A tökéletes kijuttatás érdeké
ben ezért kidolgoztunk egy olyan kijuttató egységet, 
amely segítségével, precíziós módszerekkel történhet a 
baktériumtörzsek talajba történő optimális kijuttatása.

Fajtasor kísérleteinkben, agrotechnológiai kísérlete
inkben az ország számos pontján állítunk be - a régiek 
mellett - évről évre újabb vizsgálatokat, melyek ered
ményeit is felhasználva termékeink hatékony segít
séget nyújtanak a termelőknek egy eredményesebb, 
fenntartható, ökológiai szemléletű gazdálkodásban. 

Szántóföldi kísérleteinken hazai egyetemekkel, ku
tatóintézetekkel, sikeres gazdaságokkal és partnere
inkkel együtt működve dolgozunk. Eredményeinket 
országos szakmai rendezvényeinken, egyéb szakmai 
fórumokon, nyomtatott és online kiadványokban, kö
zösségi médiában is elérhetővé tesszük, így válhat
nak technológiai fejlesztéseink a mindennapok gya
korlatává.
Kiváló felszereltségű laboratóriumunk, szakképzett 
munkatársaink, szaktanácsadói hálózatunk, szakmai 
partnereink közös együttműködése lehetővé teszi 
számunkra, hogy a jelen kor mezőgazdasági, növény
termesztési ágazataiban felmerülő kihívásokra, kér
désekre megfelelő válaszokat adhatunk, használható 
technológiákat kínálhatunk.

Termékfejlesztés
és innováció



Őszi búza - 2019’

     Hajdú-Bihar megye

Kísérlet jellege: üzemi kísérlet 
Phylazonit Tarlóbontó (15 l/ha) 
használatával.

Phylazonit kezelés költsége: 
13.145 Ft/ha

 ▶ Eredmények a kontrollhoz 
viszonyítva: + 900 kg/ha

     Böhönye

Kísérlet jellege: üzemi kísérlet 
Phylazonit Tarlóbontó (15 l/ha) 
és Phylazonit Talajoltó (15 l/ha) 
használatával.

Phylazonit kezelés költsége: 
26.289 Ft/ha

 ▶ Eredmények a kontrollhoz 
viszonyítva: + 900 kg/ha

     Martonvásár

Kísérlet jellege: kisparcellás üzemi 
kísérlet Phylazonit Talajregeneráló 
(15 l/ha) használatával.

Phylazonit kezelés költsége: 
13.145 Ft/ha

 ▶ Eredmények a kontrollhoz 
viszonyítva: + 700 kg/ha



Repce - 2019’

     Ráckeve

Kísérlet jellege: üzemi kísérlet 
Phylazonit Tarlóbontós és Energia 
Humin használatával.

Phylazonit kezelés költsége:  
16.300 Ft/ha

 ▶ Eredmények a kontrollhoz 
viszonyítva: + 210 kg/ha

     Böhönye

Kísérlet jellege: üzemi kísérlet 
Phylazonit Tarlóbontó (15 l/ha) 
és Phylazonit Talajoltó (15 l/ha) 
használatával.

Phylazonit kezelés költsége: 
20.700 Ft/ha

 ▶ Eredmények a kontrollhoz 
viszonyítva: + 400 kg/ha

     Zalaegerszeg

Kísérlet jellege: üzemi kísérlet 
Phylazonit Talajregeneráló 
 (15 l/ha) használatával.

Phylazonit kezelés költsége: 
10.350 Ft/ha

 ▶ Eredmények a kontrollhoz 
viszonyítva: + 400 kg/ha



Kukorica - 2019’

     Rakamaz

Kísérlet jellege: üzemi kísérlet 
Phylazonit Talajregeneráló (15 l/ha) 
használatával.

Phylazonit kezelés költsége: 
13.145 Ft/ha

 ▶ Eredmények a kontrollhoz 
viszonyítva: + 1700 kg/ha

     Tiszabezdéd

Kísérlet jellege: üzemi kísérlet 
Phylazonit Talajregeneráló (15 l/ha) 
használatával.

Phylazonit kezelés költsége: 
10.350 Ft/ha

 ▶ Eredmények a kontrollhoz 
viszonyítva: + 730 kg/ha

     Nemesgörzsöny

Kísérlet jellege: nagyüzemi kísér
let Phylazonit Talajoltó (15 l/ha) és 
Energia Humin (5 l/ha) használatával.

Phylazonit kezelés költsége: 
16.300 Ft/ha

 ▶ Eredmények a kontrollhoz 
viszonyítva: + 1600 kg/ha



Napraforgó - 2019’

     Tiszavasvári

Kísérlet jellege: üzemi kísérlet 
Phylazonit Talajoltó (15 l/ha) 
használatával.

Phylazonit kezelés költsége:  
10.350 Ft/ha

 ▶ Eredmények a kontrollhoz 
viszonyítva: + 200 kg/ha

     Nyíregyháza 

Kísérlet jellege: kisparcellás üzemi 
kísérlet Phylazonit Talajoltó 
(15 l/ha) használatával.

Phylazonit kezelés költsége: 
10.350 Ft/ha

 ▶ Eredmények a kontrollhoz 
viszonyítva: + 660 kg/ha

     Hajdúböszörmény

Kísérlet jellege: üzemi kísérlet 
Phylazonit Talajoltó (10 l/ha) 
használatával.

Phylazonit kezelés költsége: 
6,900 Ft/ha

 ▶ Eredmények a kontrollhoz 
viszonyítva: + 350 kg/ha



Szója - 2019’

     Nova

Kísérlet jellege: üzemi kísérlet 
Phylazonit Szójaoltó használatával.

Kontroll: első éves kezelés 
Phylazonit Szójaoltóval (15 l/ha).

Kezelt: 3 éves folyamatos 
Phylazonit kezelés (15 l/ha).

Phylazonit kezelés költsége: 
10.350 Ft/ha

 ▶ Eredmények a kontrollhoz 
viszonyítva: 
+ 130 kg termés/ha 
+ 1% fehérjetartalom 
 1,5% nedvességtartalom 
+ 8000 Ft bevétel/ha

Magyar Talajbaktérium-gyártók és
-forgalmazók Szakmai
szervezetének vizsgálatsorozata
 
NÉBIH Baranya Megyei 
Kormányhivatal - 2018

Kísérleti növény: szója
talaj: KA: 38 
Ph: 5,34
humusz: 1,63m/m % - közepes 
humusztartalom 
Parcella: 2 kezeletlen kontroll 
+ standard kontroll + 6 kezelés

A kontroll 2,9 t/ha, a különböző 
kezelések pedig 3,1-4 t/ha közötti 
eredményeket hoztak. 



A szója esetében is egyértelmű hatás mutatható ki a szójaoltó kezelések hatására. 
A kontrollokat és a standard kezelést is (amely kezelés N műtrágyát kapott) felülmúl
ták az átlagok. A kísérletben volt olyan készítmény, amely 30%-os termésnöveke
dést, közel 1 tonna terméstöbbletet produkált a jobbik kontrollterülethez képest.

Az eddigi 3 év adatai tökéletesen alátámasztották a mikrobiális oltóanyagok haté
konyságát, a talajoltás szükségességét.



A Phylazonittal a 
jövőnket építjük.

Szűcs Imre

Lombtrágya - 2019’

     Dombrád

Kísérlet jellege: üzemi kísérlet 
Energia Humin (5 l/ha) és Energia 
Plusz (30 l/ha) használatával.

lombtrágya kezelés költsége: 
14.950 Ft/ha

 ▶ Eredmények a kontrollhoz 
viszonyítva: + 960 kg/ha

     Nyíregyháza - kukorica

Kísérlet jellege: kisparcellás 
üzemi kísérlet Energia Humin 
(5 l/ha) használatával.

lombtrágya kezelés költsége: 
5.950 Ft/ha

 ▶ Eredmények a kontrollhoz 
viszonyítva: + 850 kg/ha

     Derecske - CCM kukorica 

Kísérlet jellege: üzemi kísérlet 
Energia Humin (5 l/ha) 
használatával.

lombtrágya kezelés költsége: 
5.950 Ft/ha

 ▶ Eredmények a kontrollhoz 
viszonyítva: + 730 kg/ha



“A Phylazonit használatával látványos talajszerkezet 
javulást, kevesebb tápanyag visszapótlás mellett is 

magasabb hozamokat értünk el.”
Gajda László

“A kijuttatás új technológiája tette 
meggyőzővé a Phylazonit használatát, 
amellyel a baktérium nem sérül, ha-

nem azonnal a földbe kerül.”
Domján Gergely

“Mióta rendszeresen használjuk a Phylazonitot, 
a talajaink könnyebben művelhetők. A készítmény 

gazdasági haszna évről évre jobban érezhető.”
Samu Gábor

“Phylazonittal még száraz időben sem cserepesedik ki
annyira a talaj. Láthatóan javul a talaj vízháztartása,

és ez a növényeken is jól látszik!”
Szécsi Zoltán

“A Phylazonittal a 
jövőnket építjük.”

Szűcs Imre

“Innováció
felsőfokon!”
Gyenei Ferenc



a technológia  alkalmazása
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Phylazonit akadémia

A Phylazonit Akadémia fő célja az a tudásátadás, amely a talaj 
biológiai életét, folyamatait és az arra való fókuszt helyezi a 
középpontba.

www.phylazonit.hu/akademia



o r s z ág o s  ta n ác s a d ó i  h á lóz at

Phylazonit gyár 
Besztereckeresse kollégáinkat

bizalommal!

SZAKTANÁCSADÓK

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

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

3. Tóth Attila 
20 / 240-2600 
toth.attila@phylazonit.hu
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20 / 5305056 
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7. Bálint András 
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balint.andras@phylazonit.hu

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

9. Bálint András 
20 / 534-6860 
balint.andras@phylazonit.hu

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

11. Válóczi Dániel 
20 / 5217276 
valoczi.daniel@phylazonit.hu

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

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

14. Kovács Zsolt 
20 / 2609616 
kovacs.zsolt@phylazonit.hu

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

16. Szabó Zsolt 
20 / 5219500 
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 / 3610239 
sziva.zsolt@phylazonit.hu

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

21. Bóka István 
20 / 5293600 
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23. Trabalka Krisztián 
20 / 522-8444 
trabalka.krisztian@phylazonit.hu

KeresKedelmi igazgató: 
Bálint András 
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balint.andras@phylazonit.hu
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