
Megkapta hatósági engedélyét és
kereskedelmi forgalomba került az
FMC-Agro Hungary Kft. legújabb
kombinált startertrágya és talajkon-
dicionáló készítménye, a Radistart®

Gold, mely minden eddiginél inno-
vatívabb termék. Magában hordozza
a starter műtrágyázás minden elő-
nyét és a biostimulátor pozitív hatá-
sait is.

Napjainkban a megváltozott kö-
rülmények között (klímaváltozás,
romló talajok, csökkenő termőterü-
let, intenzíven növekvő termés-
szint, és nehezedő növényvédelem)
termesztett növényeinkre is új kihí-
vások várnak.

A mikrogranulált startertrágya se-
gít abban, hogy gyors kezdeti fejlő-
dési erélyt biztosítson a kelő állo-
mánynak, tavasszal jó kondícióban
induljon növényünk és ellenállóbb
legyen a kártevőkkel szemben. 

Ehhez biztosítunk tápanyagot
(NPK), mezoelemeket (kalcium,

magnézium, kén) és a mikroelemek
közül cinket, továbbá zeolitot.

A zeolit elősegíti a növények víz-
felvételét, javítja a talajok vízháztar-
tását, csökkenti a talajok savasságát,

esszenciális mikroelemeket tartal-
maz, magas az ioncserélő képessége.

A Radistart® Gold további előnyei
a tengerialga-kivonatban rejlenek. 

Az Ascophyllum nodosum (2
m/m%) segíti a növények alkalmaz-
kodóképességét a biotikus és abioti-
kus stresszfaktorokkal szemben.
Serkenti a csírázást, elősegíti a gyö-
kér és a mikrobák közötti kölcsön-
hatást, továbbá termésnövelő hatása
is van.

Mindezek kombinációja biztosítja
a kelőfélben lévő kultúrnövényünk
számára a fokozott ellenállóképessé-
get és a könnyen felvehető tápanya-
gokat.

Bízunk benne, hogy a kultúrnövé-
nyei sikeres indításával hozzájáru-
lunk az eredményes gazdálkodáshoz
az idei nehéznek ígérkező esztendő-
ben is.

További információk:
FMC-Agro Hungary Kft.

www.fmcagro.hu

Kiszerelés: 15 kg-os zsák.
A Radistart® bejegyzett márkanév

tulajdonosa a Plantaco Kft.

Biostimulálás Radistart® Gold-dal
- komplex kihívásokra komplex startertrágya

Borsod-Abaúj-Zemplén megye
Területi szakmérnök: Popovics István +36 30 970 2855

Csongrád megye
Területi szakmérnök: Kiss Péter Ákos +36 20 932 6714

Győr-Moson-Sopron és Veszprém megyék
Területi szakmérnök: Takács Gábor +36 20 943 8649

Hajdú-Bihar megye
Területi szakmérnök: Ary Krisztina +36 20 456 6275

Jász-Nagykun-Szolnok és Heves megyék
Területi szakmérnök: Botlik Illés +36 20 286 6204

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
Területi szakmérnök: Rácz Tibor +36 20 943 8698


