
Prémium Platina

Vetőmag Műtrágya

Vario
szántóföldi
tECHnOlóGia

a TÖkéLeTeS Szezon  
ÖSSzeTeVŐi 
Tökéletes szezont szeretne? Válassza az Pannon Starter® kukorica csomagot! A csomag a sikeres szezonkezdéshez szükséges 

termékekből áll, megtalálható benne az extrém helyzetekben is kiváló, stabil termésű, átlagot meghaladó fehérjetartalmú takarmány

alapanyagot termő Suanito hibrid vetőmag, illetve a Pannon Starter®, amely magas minőségű, folyamatos tápanyagellátást biztosító 

starter műtrágya. 

8 x 20 kg
Pannon Starter®

Tökéletes fizikai minőség,

kiváló foszforhasznosulás 7 zsák
Suanito
(FAO 350)  
Kiváló, stabil termés

Pannon Starter® Kukorica csomag

Vetőmag 

közel 20%-os 

csomagkedvezménnyel  

a szóló árakhoz képest.

8
hektáros 

csomagban 



Prémium Platina

Suanito (FAO 350)

Vetőmag 

A SUanito tC korai fejlődése erőteljes, virágzása az éréscsoport hasonló hibridjeivel megegyezik.

Szárazanyag beépülése dinamikus, csuhélevelei vékonyak. Ezek a biológiai érést követően

lazán veszik körül a csöveket, majd teljesen szétnyílnak, ezzel segítve a fajta dinamikus

vízleadását. Viszonylag magas, gyökere és szára nagyon erős, ezért a kitett helyeken is

sikeresen termeszthető. Szártőkorhadással és gyökérfuzáriummal szembeni ellenállósága

jó, ezért betakarítása rugalmasan kezelhető, ősszel extrém viszonyok mellett sem dől meg.

ErőSSégEi:

• Kiváló, stabil termés, még extrém helyzetekben is

• Kiváló takarmány-alapanyag, az átlagot meghaladó fehérjetartalommal

• Kiváló szárstabilitás, egészséges csövek



PLUSz FoSzFor,
PLUSz TerméS!

Válassza a biztos megoldást, a növénye igényeire szabott

Pannon Starter® termékcsalád tagjait!

Nagy termést csak kifogástalan foszfor

ellátással lehet elérni. A Pannon Starter® 

család kiemelkedik versenytársai közül, 

hiszen a legmagasabb foszfortartalom párosul 

a tökéletes minőséggel. Egyes változatai 

olyan egyedülálló biológiailag aktív anyagokat 

is tartalmaznak, melyek extra termésnövelő 

hatással rendelkeznek.

Pannon Starter® – Klasszikus összetétel, tökéletes minőség!

Pannon Starter MEga® – A kompromisszummentes megoldás!

Pannon Starter PolyPhoSPhatE® –  Speciális foszfortartalom, meszes talajokon 
is kiváló hasznosulás.

Pannon Starter PErFECt® –  Starterhatás + a talajban lévő  
káros gombák kiszorítása.

Pannon Starter PoWEr® –  Starterhatás + kedvezőtlen körülmények  
a káros rovarok számára.

Problémamentes kijuttathatóság

Szabályozott tápanyagleadás

Nagy hatóanyagtartalom

www.kwizda.huStarter 

Pannon Starter®

EGÉSZSÉGES, VESZÉLYTELEN, ÉRTÉKES



Több kedvezményből 
többet hozhat ki!

Kwizda Vario ajánlatokkal egész szezonban akár 
mindent 5% kedvezménnyel szerezhet be!
 

A piacon elterjedt csomagokkal ellentétben a Vario technológiák teljes szabadságot biztosítanak, így mindenki saját elkép
zelése alapján állíthatja össze technológiáját. A kedvezmények nemcsak néhány, hanem az egész tenyészidőszakban 
alkalmazható összes termékre vonatkoznak, így a kedvezmények összege is nagyobb lesz.

Vario kedVezmények

a Vario programok a következő kultúrákban érhetők el: 

repce, napraforgó, kukorica, búza, szója,  
alma, szőlő, csonthéjasok.


