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Az Amalgerol® a növénykondíci-
onáló készítmények piacának veze-
tő terméke ma Magyarországon. A 
klímaváltozás negatív hatásai (kora 
tavaszi aszály, kései fagyok, hőségpe-
riódusok, a csapadékhiány, hirtelen 
lezúduló nagy mennyiségű eső stb.) 
csökkentik a termesztett növényeink 
termését. Ezen problémák leküzdésé-
re használható az Amalgerol® és két 
új termékkel kibővült termékcsaládja. 

Talajkezeléskor az Amalgerol® ma-
gas szervesolaj-tartalma miatt óriási 
határfelületen terül szét a talajszem-
cséken, nagy életteret biztosítva a 
talajmikrobáknak. Emellett könnyen 
felvehető széntartalma azonnal hasz-
nosuló tápanyagot is ad a talajbakté-
riumok számára, így a talaj hasznos 
élő szervezetei látványos működés-
be kezdenek, gyors szaporodásnak 
indulnak. Az Amalgerol® rendszeres 
használatával javul a talajszerkezet 
és a tápanyagok felvehetősége. A 
szármaradványok lebomlása felgyor-
sul. Az Amalgerol® kezelés hatására 
a növények gyökerén élő mikorrhiza 
mennyisége meghétszereződik. A mi-
korrhizák szimbiózisban élnek a nö-
vények gyökereivel és mintegy azok 
„meghosszabbított karjai”, sokkal 
messzebbről képesek a vizet és a tá-
panyagokat a gyökér és így a növény 
számára biztosítani. 

Kikelt növények esetében, a nö-
vényi stresszeket okozó tényezők 
bekövetkezése utáni Amalgerol® ke-
zelés mérsékeli ezen tényezők ter-
mést csökkentő hatását. Használata 
következtében a növények tápanyag-
felvétele megnő, hasonlóan, mint az 
emberi gyógyászatban a műtét utáni 
svédcsepp kúra esetében, a növé-
nyek gyorsabban heverik ki a környe-
zet okozta káros hatásokat. 

Az Amalgerol® termékcsalád új 
tagja az Amalgerol® Essence. A 
már ismert Amalgerol® alap össze-

tevői az Essence-ben megmaradtak, 
de néhány összetevő természetes, 
biológiai anyagra cserélődött, hogy 
az Essence tökéletesen megfeleljen 
a biológiai készítmények előírása-
inak, így az Amalgerol® Essence a 
biológiai termesztésben is használ-
ható készítmény. Az Essence-ben az 
összetevők kiegészültek egy széles 
aminosav sorral, növelve az Essence 
biológiai hatékonyságát. A növények 
saját maguk építik fel és raktározzák 
az aminosavakat, és amikor szükség 
van rá, felhasználják. Abban az eset-
ben, amikor a növény készen meg-
kapja ezeket az aminosavakat, úgy 
ezeket már nem kell saját magának 
felépítenie, így tápanyagot, energiát 
és időt takarít meg. Az így megtak-
arított tápanyag és energia a növény-
ek ellenálló képességének, termés 
mennyiségének és minőségének 
növelésére fordítódik. Az Amalgerol® 
Essence talaj- és növénykezelésre is 
használható, ugyanúgy, mint az Amal-
gerol®. Dózisa általában a már ismert 
Amalgerol® dózisának a fele, de nem 
kevesebb, mint 2 l/ha. Kiszerelése: 15 
és 600 liter. 

Az Amalgerol® új szilárd fejles-
ztése az Amalgerol® Starter mi-
krogranulált starter műtrágya. Az 
Amalgerol® Starter megfelelő arány-
ban tartalmazza a növények kezdeti 
fejlődéséhez szükséges tápelemeket. 
A gyors gyökér képződést elősegíti 
a magas, könnyen felvehető foszfor-, 
cink- és kéntartalma. Az Amalgerol® 
Starter (4% N; 24% P2O5; 2% K2O; 
1,25% S; 2% Zn; 5% Amalgerol® Es-
sence) különlegessége, hogy 5%-os 
arányban tartalmazza az Amalgerol® 
Essence mikrogranulált formulá-
cióját, amely fokozza a talaj mikro-
biológiai életét, elősegíti a mikor-
rhiza képződését a gyökereken, 
a tápanyag-feltáródást és ezáltal a 
növény kezdeti fejlődését. Az Amal-
gerol® Startert a vetéssel egy menet-
ben, sorkezeléssel, a vetőgépen lévő 
mikrogranulátum-szóró adapterrel 
juttatjuk ki, 15-20 kg/hektár dózis-
ban. Kiszerelése: 20 kg-os zsák.
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