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(Giberrelínsav/Giberelín GA3) 

 
GA3 Giberrelín= Serkentő/Növésszabályozó//Fitohormon 

(búza, árpa, burgonya) 
 
A GIBBERELLINEK a növények növésének és fejlődésének természetes serkentői, gyakran látványos hatással, 
amelyek különös figyelembe részesültek az utolsó évtizedei specialisták által, jelentős eredményekkel a 
mezőgazdasági, kertészeti, erdészeti és gyógynövények termelése terén 
 
A legfontosabb változások, amelyeket a növényi anyagcsere terén idéznek elő a gibberellinek a következők: 

 fokozott izzadás és a megnövekedett vízfogyasztás; 
 fotoszintézis fokozása;  
 a légzés serkentése a csírázási időszakban; 
 a növényi szövetek öregedési folyamatainak késleltetése; 
 a vírusok és a Botrytis negatív hatásainak kijavítása;  
 a növények és a kicsírázott magok keményítőtartalma csökkentése. 

- GIBB A3 letétbe 
nem sötét, és a 
Max. 32 °C! 

Által felhatalmazott: termék 
- Földművelésügyi Minisztérium 
- Egészségügyi Minisztérium 
- A Környezetvédelmi Minisztérium 
 
Importőr engedélyezett: 
SC Romsoft SRL / Engedély szám: 621/29.04.2014 

A Gibberellinek több mint 100 éve 
fedezték fel és a világ minden táján 
használják, hogy ösztönözzék a növények 
növekedését. 

 
A Bukaresti Talajtani, Agrokémiai és 

Környezetvédelmi Országos Kutatási és 
Fejlesztési Intézet – ICPA Bucureşti keretében 
levezetett kutatások megerősítették a 
termelékenység növekedéseket a 
gibberellinsav GA3 hatására, amely 
Giberelina GA3 néven is ismert.  

 
A 19 és 38%-kal megfigyelhető növekedést 

a megtermékenyített talajokon tesztelt 
növényeken figyelték meg. 
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ÁLTALÁNOS ALKALMAZÁSI UTASÍTÁSOK a GIBB A3 termékre 
 
 Fel kell olvasztani 3 (búza és az árpa), vagy 10 tabletta (burgonya) GIBB A3 5gx20% 

tablettát 100 L vízben, ezután feltölteni 400 L vízzel. 500 liter oldat lett készítve. A 
felolvasztási idő legalább 8 perc.  

 Permetezéssel adagoljuk, 2-3 levélzetkezelés formájában, 500 l/ha oldat mennyiségben 
kezelésenként. 

 Javasoljuk, hogy a lebomlás elkerülése érdekében az elkészítés után azonnal alkalmazzuk 
az oldatot. A termék egy gyenge szerves sav, a lúgos vizek elváltoztatják. Ugyanezen 
okból, ne keverjük más anyagokkal. 

 Javasoljuk, hogy hűvös időben (reggel vagy este) alkalmazzák, és nem a teljes napon.  
 Ha 8 órán belül az alkalmazás után esett az eső erősen, ez befolyásolhatja a termék hatását. 

Ebben az esetben azt javasoljuk, hogy egy másik kezelést alkalmazzunk, 50%-os 
koncentrációval az előző kezeléshez képest. 

 Ne keverje a terméket egyidejűleg egyéb peszticidekkel vagy más lombtrágyákkak, a 
hatóanyag lebomlása és/vagy elváltozása elkerülése céljából. 

 
 

EGYEDI ALKALMAZÁSI UTASÍTÁSOK A  a GIBB A3 termékre 
 

 A BÚZA és az ÁRPA, 2 (kettő) kezelést alkalmaznak: 
 

-fázis I szakasz, a szalma kialakulásának kezdetén 
-fázis II, 2-3 héttel az első kezelés után 

 
 A BURGONYA, 3 (három) kezelést alkalmaznak: 
 

-fázis I szakasz, 10-15 nap után szerzés az első levelek 
-fázis II, 2-3 héttel az első kezelés után 
-fázis III, a képződés gumók kezdetén 

 
 
 

Alkalmazni és betartani beleértve a Biztonsági Adatlap utasításait! 


