
BIOMAX talajkondicionáló 
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Csongrád Megyei Kormány Hivatal 
Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság vizsgálata alapján 
 

Fokozza a csírázást. 
Segíti az erőteljes gyökérképződést. 
Serkenti a növekedést, gyorsítja a fejlődést. 
Huminsav komplexképző tulajdonságának köszönhetően a makro, mikro 
és nyomelemek megfelelő formában és megfelelő mértékben tudnak 
felszívódni és hasznosulni a növényzetben. 
Javítja a növények ellenállóképességét szélsőséges időjárással és 
kórokozókkal szemben. 
Jelentősen csökkenti a gyomirtók, növényvédőszerek használatát. 
Növeli a gyümölcsök és zöldségek cukor-, fehérje- és vitamintartalmát. 
Nő a termésbiztonsága, mennyisége, minősége javul.  
Növeli a termés eltarthatósági idejét. 
Növekszik a piacképes termés aránya. 
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Csongrád Megyei Kormány Hivatal 
Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság vizsgálata alapján 
 

Fokozza a csírázást. 
Segíti az erőteljes gyökérképződést. 
Serkenti a növekedést, gyorsítja a fejlődést. 
Huminsav komplexképző tulajdonságának köszönhetően a makro, mikro 
és nyomelemek megfelelő formában és megfelelő mértékben tudnak 
felszívódni és hasznosulni a növényzetben. 
Javítja a növények ellenállóképességét szélsőséges időjárással és 
kórokozókkal szemben. 
Jelentősen csökkenti a gyomirtók, növényvédőszerek használatát. 
Növeli a gyümölcsök és zöldségek cukor-, fehérje- és vitamintartalmát. 
Nő a termésbiztonsága, mennyisége, minősége javul.  
Növeli a termés eltarthatósági idejét. 
Növekszik a piacképes termés aránya. 



PAPRIKA 

Mért paraméter 
Kezeletlen kontrollhoz 

viszonyítva (Kontroll 100%) 
Standard 5 l/ha BioMax 3 l/ha BioMax 5 l/ha BioMax 10 l/ha 

Növénymagasság 101,6 102,9 105 105,3 

Növénykénti virágszám 100,8 102,4 105,9 107,8 

1. szedés termésmennyiség 102,6 102,8 104,2 107 

1. szedés bogyótömeg 101,2 102 102,4 105,3 

1. szedés piacképtelen 
termések 

95,3 81,8 71,6 49,7 

2. szedés termésmennyiség 103,2 106,8 108,3 112,2 

2. szedés bogyótömeg 101,2 102,3 103,5 103,7 

2. szedés piacképtelen 
termések 

98 90,7 89,7 83,8 

Összes termésmennyiség 102,9 104,4 105,8 109.1 

Cukortartalom 99,7 100,1 100,7 101,1 

BIOMAX organikus 
termésnövelő készítmény 

vizsgálati eredmények  





Standard 
készítmény 




