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SZERVES TÁPANYAG 

CarbonKick Spark 5-7-2 

5% nitrogén, 7% foszfor, 2% kálium, 1% kén, 8% kalcium, 0,5% magnézium, 60% szerves anyag 

Természetes eredetű foszfort és nitrogént tartalmazó starter, amely valamennyi tavaszi kultúra 

indításához alkalmas. Ökológiai gazdálkodásban is használható. 

150-250 kg/ha 

 

CarbonKick Vigor 7-3-2 

7% nitrogén, 3% foszfor, 2% kálium, 4% kalcium, 0,25% magnézium, 70% szerves anyag 

Ökológiai gazdálkodásban is használható nitrogéntartalmú szerves granulátum, amely alap- és 

startertrágyának is alkalmas 

150-250 kg/ha 

 

CarbonKick Vital 4-3-3 + BioShock 

4% nitrogén, 3% foszfor, 3% kálium, 10% kalcium, 0,5% magnézium, 60% szerves anyag 

Alap starterünket mikorrhiza és Trichoderma gombákkal, aminosavval és huminsavval 

egészítjük ki. 

150-250 kg/ha 

 

CarbonKick Vital 4-3-3 

4% nitrogén, 3% foszfor, 3% kálium, 10% kalcium, 0,5% magnézium, 60% szerves anyag 

Fermentált marhatrágyára alapozott starterünk szerves anyagot, hasznos mikrobákat és fontos 

tápanyagokat juttat a gyökerek mellé. 

150-250 kg/ha 

 

CarbonKick Vital 4-3-3 

4% nitrogén, 3% foszfor, 3% kálium, 10% kalcium, 0,5% magnézium, 60% szerves anyag 

Fermentált marhatrágyára alapozott starterünk szerves anyagot, hasznos mikrobákat és fontos 

tápanyagokat juttat a gyökerek mellé. 150-250 kg/ha. 



Desicon 2-4-18 BIO AÖP 

2% nitrogén, 4% foszfor, 18% kálium, 6% kén, 8% kalcium 

Magyar fejlesztés, hazai gyártás! Napraforgóhamuból készülő pelletált (6 mm pellet) 

talajkondicionáló, amely a teljes tápelemsort tartalmazza. 

200-300 kg/ha 

 

NaturKáli PK 5-28 

5% foszfor, 28% kálium, 8% kén, 10% kalcium, 8% magnézium 

Granulált PK műtrágya, amely a foszfor és a kálium mellett ként, kalciumot és magnéziumot is 

tartalmaz.  

Természetes eredeténél fogva lúgos kémhatású és klórmentes. 

200-300 kg/ha 

 

SZILÁRD, TERMÉSZETES NÖVÉNYI TÁPANYAGOK 

Desicon  

Gazdag ásványanyag-tartalmú növényi szövetek feldolgozásával előállított, magas kálium (K), 

foszfor (P), kalcium (Ca) és magnézium (Mg) tartalmú terméshozam javító és talaj kondicionáló 

szervestrágya pellet. 

 

DIX NPK 9-2-2  

Nitrogén túlsúlyos szervestrágya-pellet. Javítja a talaj termékenységét. 

 

Duetto NPK 5-5-8+0,2MgO 

Káliumtúlsúlyos szervestrágya-pellet. 

 

Guanito NPK 6-15-3+10CaO+2MgO  

Foszfor- és nitrogéntúlsúlyos szerves trágya, mely garantálja az alacsony sókoncentrációt és az 

enyhén savas kémhatást. 

 

 



Italpollina 4-4-4  

Baromfitrágya-pellet 60% szervesanyag tartalommal. Jelentős mennyiségű humin-, fulvo- és 

aminosav-vegyületet tartalmaz, mely oldja a talajban található ásványi anyagokat. 

 

Phenix NPK 6-8-15+2MgO+4CaO  

Káliumtúlsúlyos szervestrágya pellet, mely maximálisan biztosítja a káliumigényes növények 

tápanyag-ellátottságát. 

 

Samagrow  

Nagy mennyiségű szervesanyagot, számos nyomelemet (Fe, Mn, Mo, Zn és Cu) és ásványi 

anyagot tartalmazó szervestrágya-pellet. 

 

Tribú 3-3-3  

Szarvasmarhatrágya-pellet 80% szervesanyag-tartalommal, amely ideális a talaj 

humuszanyaggal történő gazdagításához. 

 

ORGANO-MINERÁL TRÁGYAPELLET 

Iside  

Nitrogén- és foszfortúlsúlyos organo-mineral pellet. 

 

Italpollina 12-5-15 SK  

Nitrogén- és káliumtúlsúlyos organo-miral-pellet. Életre kelti a kifáradt, humuszban szegény 

talajokat. Biztosítja a növény teljes vegetációs ideje alatt szükséges tápanyagokat. 

 

Sonar 7-15-3  

Foszfortúlsúlyos organo-minerál pellet. 

 

Sonar 8-20-3  

Foszfortúlsúlyos organo-minerál pellet. 

 



TALAJJAVÍTÓ ANYAGOK 

CalciGo Mag+ BIO 

35% kalcium-oxid, 15% magnézium-oxid 

A magnéziummal kiegészített terméket a dolomit feldolgozásából nyerik.  

Jó választás azoknak, akiknek a magnéziumot is pótolniuk kell. 

200-500 kg/ha 

 

CalciGo Natur BIO 

90% kalcium-karbonát, 50% kalcium-oxid 

A termékcsalád belépő tagja, kalcium-karbonát (CaCO3) tartalma 90%, kalcium-oxid (CaO) 

tartalma pedig legalább 50%. Oldhatósága 98%-os. 

300-700 kg/ha 

 

CalciGo S+ BIO 

30% kalcium-oxid, 45% kén-trioxid 

A kalcium-szulfát alapú CalciGo S+ a kalcium mellett a kénpótlásra is tökéletes választás. 

Kalcium-oxid (CaO) tartalma 30%, kén-trioxid (SO3) tartalma 45%. 

200-600 kg/ha 

 

Boundary  

Növényi immunrendszert erősítő lombtrágya. 

 

Cuprum MZ 38  

Réz (Cu) 25%, cink (Zn) 0,5%, mangán (Mn) 0,7%, EK-műtrágya 

 

Easy PH  

4% nitrogén- (N), 24% foszfor- (P) tartalmnú EK műtrágya 

 

 



Elfo  

Foszfor- és káliumtartalmú EK-műtrágya 

 

Hunter  

Növényi immunrendszert erősítő lombtrágya. 

 

Ino Green (szilíciummal)  

CaO - 448 g/l, N - 66 g/l, Si - 56 g/l, Zn - 24 g/l, Mn - 8 g/l 

Bőrszöveterősítő és vízfelhasználást optimalizáló lombtrágya Segítség aszály, hőség és 

kalciumhiány esetén. 

A bőrszövetben felhalmozódó szilícium képes visszaverni a napfény egy részét és így néhány 

fokkal hűteni a levél felületét. Így a sztómák tovább vannak nyitva és a növény tovább 

fotoszintetizál. 

Gyümölcsöknél (meggy, cseresznye, csemegeszőlő stb.) mérsékeli a bogyórepedés kockázatát. 

A megvastagodott bőrszövet képes csökkenteni a rovarok és gombák által okozott biotikus 

stresszt. 

Javítja a vízhasznosítást, mert optimalizálja a sztómák működését szárazságban. 

Segít megelőzni a tárolási betegségeket pl. almában sztipikesedés, a magas, könnyen felvehető 

kalciumtartalom miatt. 

Felhasználható: szántóföldi és kertészeti kultúrákban 

Dózis: 1-3l/ha 

10 db/karton 

 

Ino Kalium 500  

Extra magas kálium- és nitrogén tartalmú lombtrágya. 

A kálium javítja a vízhasznosító képességet, vagyis a növény azonos vízből több biomasszát 

képes felépíteni.  

Javítja a télállóságot és fagytűrő képességet is, valamint növeli a cukortartalmat és színesíti a 

gyümölcsöket. 

A kálium a növényben az aktív helyekre vándorol, vagyis az öregebb leveleken lehet először a 

hiányát észre venni. 



K2O - 500 g/l, N - 46 g/l 

Felhasználható: szántóföldi és kertészeti kultúrákban 

Dózis: 2-4l/ha 

 

Ino Organik Cink BIO 

Biotermesztésben is használható, extra magas cinktartalmú lombtrágya. 

Legfontosabb szerepe az auxin hormon fokozása, emellett elengedhetetlen a nitrogén 

anyagcserefolyamatokban és a sejtmembránok erősítésében. Cinkhiányra érzékeny növények a 

szőlő, gyümölcs, kukorica és néhány zöldségnövény. 

Talajban kevéssé mozog, az alacsony pH kedvez a felvehetőségnek. Magas foszfor-, kalcium 

vagy alacsony szervesanyag tartalom esetén számíthatunk a hiányára. 

Hatóanyag: Zn 680 g/l 

Felhasználható: szántóföldi és kertészeti kultúrákban 

Dózis: 0,5-1l/ha 

 

Ino Organik Kalcium BIO  

Biotermesztésben is használható, magas kalciumtartalmú lombtrágya lignoszulfonát keláttal. 

A termék speciális gyártási eljárásának és egyedi alapanyag kiválasztásának köszönhetően 

100%-ban vízoldékony, valamint nem károsítja a gyümölcsöt vagy leveleket. Az Ino Organic 

Kalcium hatékonysága többszöröse a talajba kijuttatott kalciuménak. 

A kalcium szabályozza a sejtmembránok szerkezetét, szilárdságát és áteresztőképességét. 

Kalciumhiányra elsősorban az alma- és a zöldségfélék érzékenyek. 

Hatóanyag: CaO 200 g/l 

Felhasználható: szántóföldi és kertészeti kultúrákban 

Dózis: 4-6l/ha 

 

Ino Organik Réz BIO  

Biotermesztésben is használható, magas réz és kéntartalmú lombtrágya lignoszulfonát keláttal. 

A réz megvédi a klorofillt az idő előtti lebomlástól. Nélkülözhetetlen a nitrogénfelvételben, 

fehérjeszintézisben és a szénhidrát előállításában. A réz a növényben nem mobil tápelem, így a 

fiatal leveleken látható először a hiánya. 



Rézhiányra elsősorban a gabonafélék (búza, árpa, stb.) és a hüvelyesek (bab, borsó, stb.) 

esetében lehet számítani. 

Hatóanyag: Cu 120 g/l, S 59 g/l 

Felhasználható: szántóföldi és kertészeti kultúrákban 

Dózis: 1-2 l/ha 

 

Myr Bór  

Bór (B) 5%, szerves nitrogén (N) 4%, szerves szén (C) 20%, növényi aminosav 5%, pH 7 

 

Myr Cink-Mangán  

Mangán (Mn) 3%, cink (Zn) 2%, szerves nitrogén (N) 3%, szerves szén (C) 21%, növényi 

aminosav 11%, pH 6 

 

Myr Kalcium  

Szerves nitrogén (N) 3%, kalcium-oxid (CaO) 5%, szerves szén (C) 18,5%, növényi aminosav 25%, 

pH 5 

 

Myr Kálium  

Kálium-oxid K2O) 12%, szerves nitrogén (N) 3%, szerves szén (C) 11%, növényi aminosav 7%, 

pH5 

 

Myr Klorózis  

Vas (Fe9 4%, mangán (Mn) 1%, cink (Zn) 0,6%, magnézium-oxid (mgO) 2%, szerves anyag 31%, 

szerves nitrogén (N) 2%, növényi aminosav 5%, pH 4,5 

 

Myr Magnézium  

Magnézium (Mg) 5%, szerves nitrogén (N) 3%, szerves szén (C) 20,3%, növényi aminosav 7,7%, 

pH 6 

 

 



Myr Micro  

Bór (B) 0,6%, vas (Fe) 2,4%, mangán (Mn) 3,2%, cink (Zn) 2,5%, szerves nitrogén (N) 1%, szerves 

szén (C) 11%, növényi aminosav 6%, pH 4 

 

Nutrino Cereal 

N - 57 g/l, MgO - 3 g/l, SO3 - 109 g/l, Mn - 137 g/l, Zn - 37 g/l, Cu - 16 g/l 

Kalászosok és kukorica ideális lombtrágyája emelt mikroelemtartalommal és kénnel, valamint 

nitrogénnel és magnéziummal. 

Javasolt elsősorban réz-, cink-, mangán- és kénhiány megelőzésére, plusz nitrogén és 

magnézium tápelemekkel. A kukorica és a kalászos növények nagy mennyiségű rezet és cinket 

igényelnek, amit a magyar talajok többsége nem tud biztosítani. A leghatékonyabb ezt lombon 

keresztül pótolni. 

A termék a permetlé levélen való megtapadását, és a levélbe való bejutását segítő adjuvánsokat 

is tartalmaz. Az R100 adjuváns pedig fokozza a kationok (Cu, Zn, Ca, Fe, stb.) felvételét, valamint 

a támogatja az intenzívebb fotoszintézist és szénhidrát előállítást. 

Felhasználható: szántóföldi és kertészeti kultúrákban 

Dózis: 0,75-2l/ha 

 

Red Bloc SK  

Növényi immunrendszert erősítő lombtrágya. 

 

Scudo  

Aminosav- és glükonsavbázisú lombtrágya rézzel. Hatására a gombás és baktériumos 

betegségek nem képesek a növényen megtelepedni. 

 

Trainer  

Aminosav- és glükonsavbázisú szerves lombtrágya. Gyorsan felszívódik. Stresszoldó hatású 

100% növényi aminosav. 

 

Aegis SYM Argilla anyagos szuszpenzió  

Szimbiózist biztosít a gomba és a gyökerek között. Glomus intraradices/G, mosseae: mikorrhiza 

oltóanyag 50 sp/g 



Hortitab  

NPK tartalmú oltóanyag, gyökeresedést serkendő tabletta. 

 

Hortitab ECT  

Aktiválja a talaj mikroflóráját, a növény immunrendszerét és gyökértevékenységét. 

 

Ino PZn Starter lombra  

Gyökeresítő lombtrágya foszfor hasznosulást javító adjuvánssal 

A foszfor felvehetősége alacsony hőmérsékleten és a semlegestől eltérő pH esetén gátolt. Az 

esetek több mint 90%-ban érdemes “friss” foszfort adni a kezdeti növekedés során. Azonban a 

kemény vízben kijuttatott foszforos lombtrágyákban lévő hatóanyag lekötődik. Ezt 

akadályozza meg az Active pH Complex adjuváns! 

P2O5 - 440 g/l, Zn - 100 g/l, K2O - 75 g/l 

Felhasználható: szántóföldi és kertészeti kultúrákban 

Dózis: 2-4l/ha 

 

Ino Terra PZn 

Gyökeresítő folyékony műtrágya a vetéssel egy menetben TPP (Technology of Phosphorus 

Preserve) a foszfor jobb hasznosulásáért. 

Amennyiben van folyékony műtrágya kijuttató a vetőgépen, úgy a leghatékonyabb foszforpótlás 

a gyökér mellé adagolt folyékony foszfor. Nagy segítség ez korai vetés, így alacsony 

talajhőmérséklet, szárazság, alacsony pH, vagy általában olyan helyzetekben, mikor a gyökér 

foszfor ellátottsága 

korlátozott. 

P2O5 - 440 g/l, K2O - 75 g/l, MgO - 67 g/l, Zn - 46 g/l 

Felhasználható: szántóföldi és kertészeti kultúrákban 

Dózis: 10 l/ha 

 

 

 



MikoMax 

A mikorrhiza gomba szimbiózisban a növénnyel megnöveli annak a víz és tápanyag felvételét. 

A szimbiózis azt jelenti, hogy mindkét fél számára hasznos. Ebben a kapcsolatban a mikorrhiza 

vékony hifa fonalai oda is elérnek, ahová a rövidebb és vastagabb növényi gyökerek nem. Így 

képes a gazdanövény számára több vizet és tápanyagot felvenni, a gazdanövény pedig kész 

tápanyagokat pl. szénhidrátok, aminosavak ad cserében a mikorrhizának. A mikorrhiza 

támogatja a kultúrnövényt egy életen át, sőt ha betakarítás után takarónövény kerül a talajba, 

akkor a mikorrhiza nagy koncentrációban ott marad segíteni a következő kultúrát is A 

termékben 5 féle mikorrhiza törzs van, így adaptálódni tud a különböző talajkörülményekhez. 

Hatóanyag: 5 különböző törzsből álló mikorrhiza, 500 ezer szaporító képlet/kg 

Felhasználható: szántóföldi és kertészeti kultúrákban 

Dózis: 10kg/ha 

 

Nutrino Root 

N - 62,5 g/l , P2O5 - 433 g/l, K2O - 284 g/l 

Foszfit tartalmú gyökeresítő lombtrágya. 

Használata különösen javasolt késői vetés, gyökérrendszer sérülése, szárazság, alacsony 

talajhőmérséklet és általában korlátozott foszfor felvehetőség esetén. A termékben lévő foszfit 

extra auxin növényi hormontermelést generál, ami nagyobb gyökértömeget fejleszt. A nagyobb 

gyökér több vizet és tápanyagot tud felvenni a növény számára. 

Felhasználható: szántóföldi és kertészeti kultúrákban 

Dózis: 0,5-1 liter/ha 

 

Prosper Seed 

N - 35g/l, P2O5 - 335 g/l, K2O - 61g/l, MgO - 8g/l, B - 665 mg/l, Fe - 665 mg/l, Mo - 266 mg/l, Cu 

- 2,5 g/l, Zn - 15 g/l, Mn - 7 g/l, dimetil-szulfon - 466 mg/l 

Tápanyagos csávázószer a robbanásszerű csírázásért. 

A benne lévő foszfor jelentős részben foszfit formában van jelen, ami fokozza a növény auxin 

termelését, ez magasabb gyökérnövekedést eredményez, ami által a csíranövény több vizet és 

tápanyagot képes felvenni. Szinte az összes, a növény számára fontos tápelemet tartalmazza. 

Más rovar- vagy gombaölő szeres csávázóval kompatibilis. 

Felhasználható: szántóföldi és kertészeti kultúrákban. Dózis: 2-4l/l. 



Quik-Link  

Serkenti a gyökérszőr növekedését, megvastagodását. Rendkívül jól működik szimbionta 

szervezetekkel. 

 

Renaissance  

Magas szervesanyag-tartalmának köszönhetően növeli a talaj termékenységét, biológiai 

aktivitását. Nitrogéntartalma elengedhetetlenül fontos a növény vegetatív fejlődéséhez. 

 

INTENZÍV NÖVEKEDÉST TÁMOGATÓ TERMÉKEK 

DanuBór 

Magas bór- és molibdén tartalmú lombtrágya Optimális virágzás - magasabb termés! 

Javítja a pollenek vitalitását, ezáltal jobb megtermékenyülést és magasabb termést 

eredményez. 

A molibdén a bór hatását fokozza, egymás szinergista tápelemei. 

Hüvelyes növények esetében a levegő nitrogénjének a megkötéséhez a molibdén megléte 

nélkülözhetetlen. 

B - 150 g/l, Mo - 7 g/l 

Felhasználható: szántóföldi és kertészeti kultúrákban 

Dózis: 1-3 l/ha 

 

Nutrino Azo Up 

N - 300 g/l, MgO - 33 g/l, SO3 - 67 g/l 

Folyékony nitrogén lombtrágya kénnel, magnéziummal + R100 adjuvánssal. 

A nitrogént a levélen keresztül legkönnyebben felvehető karbamid és karbamid formaldehid 

formában tartalmazza, ami gyors és folyamatos nitrogén ellátást biztosít a növény számára. A 

termékben lévő kén fokozza a nitrogén hasznosulását. 

Száraz időben is közel 100%-ban felvehető a növény számára, ellentétben a szilárd nitrogén 

műtrágyákkal, amelyek 15-20 mm eső nélkül nem mosódnak be a gyökérzónába. 

20 literes dózisban 100-150 kg 27%-os szilárd nitrogén műtrágya váltható ki vele. 

Növényvédőszerekkel keverhető és együtt kijuttatható. 

Felhasználható: szántóföldi és kertészeti kultúrákban. Dózis: 10-20l/ha. 



Nutrino SuN 

N - 198 g/l, SO3 - 825 g/l 

Magas hasznosulású kén nitrogénnel + CruSulf kén felvételt segítő adjuváns fehérje- és 

olajtartalom növelésre. 

A kén és nitrogén egymás szinergista tápelemei. Egyik hiánya blokkolja a másik hasznosulását. 

A Nutrino SuN-ban lévő egyedi CruSulf adjuváns segíti a termék gyors levélbejutását, 

hasznosulását. 

A talajok már nem tartalmaznak elegendő ként, így a repce- és napraforgó olajtartalmának 

növelésére, valamint a búza sütőipari értékeinek javításához elengedhetetlen. Olajos 

növényekben használja együtt DanuBórral, hiszen a repce, napraforgó és a szója bór- és 

molibdén igénye rendkívül magas. 

Felhasználható: szántóföldi és kertészeti kultúrákban 

Dózis: 3-5l/ha 

 

Nutrino Turbo 

N - 140 g/l, P2O5 - 70 g/l, K2o - 70 g/l, MgO - 2 g/l, Cu - 600 mg/l, Zn - 600 mg/l, Mn - 600 mg/l, 

Mo - 40 mg/l, B - 300 mg/l 

A termékben lévő teljes tápelemsorral bármilyen hiánybetegség megelőzhető. Fotoszintézist és 

aminosav előállítást fokozó adjuvánsokkal. 

A Liebig minimum törvény kimondja, hogy a minimumban lévő tápelemek akadályozzák a többi 

tápelem hasznosulását. Nutrino Turbo alkalmazásával ez a probléma jelentősen csökkenthető. 

Kérje Danuba szaktanácsadójától a Nutrino kijuttatás előtt és után készíthető NDVI biomassza 

képeket, hogy a saját szemével is meggyőződhessen a termékek hatásosságáról! 

Felhasználható: szántóföldi és kertészeti kultúrákban 

Dózis: 2-3l/ha 

 

MIKORRHIZA STARTER GRANULÁTUM 

Asco Start 

N - 100 g/kg, P2O5 - 430 g/kg (400 g/kg vízoldható), SO3 - 80 g/kg (60 g/kg vízoldható), CaO - 80 

g/kg (60 g/kg vízoldható), Zn - 10 g/kg 

Mikrogranulált starter műtrágya 70% összes hatóanyag tartalommal. 



A legmodernebb melegen granulált eljárásnak köszönhetően a hatóanyagot több hétig 

biztosítja a csíranövény számára. Nem porzik, gömbölyű és nem tömíti el a vetőgépet. Magas, 

43%-os foszfortartalma a gyökérnövekedés fő energiaforrása. A termékben lévő kalcium (Ca) 

tápelem 

egyedi, csírázást stimuláló és talajszerkezet javító hatású. 

szántóföldi és kertészeti kultúrákban 

Dózis: 15-30 kg/ha 

1200 kg/raklap 

 

BIOSTIMULÁTOR 

Esstence gilisztahumusz koncentrátum 

Gilisztahumusz alapú talaj- és növénykondicionáló, amelyet koncentrátumként kapsz kézhez, és 

frissen készítheted el belőle az oldatot. 

1200 baktérium és gomba faj 

2,5 kg/ha 

AÖP 

 

Esstence X-2 folyékony gilisztahumusz 

Gilisztahumusz alapú termékünket szakszerűen kioldjuk, és huminsavval, valamint mikorrhiza 

kivonattal turbózzuk. Frissen, a kijuttatás előtt készítjük el Neked. 

1200 baktérium és gomba faj, 1,5% huminsav 

levélre 25, talajra 50 l/ha 

AÖP 

 

NaturAmin vízoldható aminosav BIO 

Szerves biostimuláns anyag. Az aminosavak természetes komplexképzőként viselkednek, 

javítják a tápanyagok felvételét a talajból és a levélről is. 

87-89% aminosav, 14-15% szerves nitrogén, 93-95% szárazanyag, 90-92% szerves anyag 

20-30 dkg/ha 

AÖP 



NaturFulvic folyékony fulvosav 

Folyékony fulvosavas készítményünket gyomirtószeres és lombtrágyás kezelések 

kiegészítőjeként ajánljuk, mert segíti az anyagok lombon keresztüli bejutását. 

20-21% szerves anyag, 1% huminsav, 17% fulvosav, 8-8,5 pH 

0,5 l / 100 l lé" 

NaturHumin vízoldható huminsav BIO 

Vízoldható növény- és talajkondicionáló anyag, amely leonarditból készül. Homokos és nehéz 

agyag talajok javítására, valamint növényi biostimulátorként is használható. 

75-78% szerves anyag, 65-58% huminsav, 5-7% fulvosav, 10-11% kálium 

AÖP 

 

VÍZBEN OLDÓDÓ ÖNTÖZŐMŰTRÁÁGYÁK 

Nutriblend  

Biztosítja a növény vitalitásához és megfelelő anyagcseréjéhez nélkülözhetetlen mikroelemeket, 

könnyen felszívódó formában. 

 

Imunofol  

Vízoldható cinket tartalmaz, mely optimalizálja a növény cink tápanyagellátottságát. 

 

Cuprotonic  

Optimalizálja a növények cink- és réz-tápanyellátottságát. A vízoldható réz és cink 

heptaglukonát-formát a növény levele gyorsan felveszi, beépülve egészségesebb és erősebb 

lombszerkezetet eredményez. 

 

Boroil  

Optimalizálja a növények bór-tápanyellátottságát. Növeli a termés minőségét és mennyiségét, 

emellett jobb virágkötődést és stabilabb termést eredményez.ez. 

 

Chitopron 5%  

Aktivizálja a növény természetes ellenálló képességét, segíti a csírázást és a gyors 

hajtásmegújulást. 



Lechitin  

Nagy mennyiségű természetes glicerofoszfolipidet tartalmaz, amely antidepresszáns és 

antioxidáns hatású, természetes szerves biokatalizátorként működik. 

 

Horto Power  

Növeli a pH értéket a lombfelületen, így megakadályozza a kártevő gombák csírázását, 

micéliumfejlődését. Pozitívan hat a növény vízháztartására és a növényi szövetek jobb 

szerkezeti felépülésére, ennek hatására magas fagytűrést eredményez. 

 

Csalán kivonat  

Aktiválja a növény ellenálló képességét a kórokozó gombák és baktériumok ellen. Hatásos a 

szívó- és rágó rovarok elleni küzdelemben. 

 

Zsurló kivonat  

Javítja a növények fotoszintézisét, vízgazdálkodását és serkenti a gyökérnövekedést. Hatással 

van a növényi fehérjék termelésére, ezzel javítja a növény ellenálló képességét a betegségekkel 

és az időjárás viszontagságaival szemben. 

 

Horto Fix  

NPK 5-5-5 tartalmú EK-műtrágya, kiegyensúlyozott tápanyagtartalma elősegíti a növény 

vegetatív és generatív fejlődését. 

 

Abundantia  

Csepegtetéssel kijutattható, hatékony káliumpótlást biztosító, folyékony öntözőtrágya a 

bogyónövekedés és érés időszakára. 

Bioforge  

Speciális kalcium-nitrogén kombinációja kritikus mikroelemekkel (kobalt, molibdén) kiegészítve. 

Biztosítja a kiegyensúlyozott, lombon keresztül történő táplálást stresszhelyzetekben. 

 

Citokalcium  

Kálcium lombtrágya a kötődést követő időszakra. Biztosítja az intenzív sejtosztódás során 

létrejövő, sejtfalak számára fontos kalciumforrást. 



Defense  

Réz- és mangántartalmú lombtrágya. A kelatizált mikroelemek hatékony mikroelemforrást 

jelentenek a teljes szezon során. 

 

Hold Plus  

Kobalt- és molibdéntartalmú lombtrágya. A kelatizált kobalt segít a növénynek a 

stresszhelyzetek könnyebb átvészelésében. 

 

N-Balancer  

Magas bórtartalmú lombtrágya, a hatékony bórpótlás kulcsa. 

 

Nitroplus stoller  

Csepegtetéssel kijuttatható, hatékony káliumpótlást biztosító, folyékony öntözőtrágya a 

bogyónövekedés és az érés időszakára. 

 

Rezist  

Réz-, mangán-, cinktartalmú lombtrágya. A vízoldható mikroelemk hatékony mikroelemforrást 

jelentenek a teljes szezon során. 

 

Set  

Sejtfalerősítő lombtrágya. A kalcium és a bór jól kiegészítik egymást a termékben, mindkét elem 

sejtfalalkotó, így a sejtfal erősítésére, illetve kálcium- és bórpótlásra eredményesen 

alkalmazható. 

Stimulante Plus  

A kötődési időszak kalciumlombtrágyája. Biztosítja a kötődés során létrejövő, sejtfalak számára 

fontos kalciumforrást. 

 

Sugar mover  

Bór- és molibdéntartalmú lombtrágya. A termésérés során adagolva a mikroelem összetétele a 

növényben segíti a cukrok mozgatásában részt vevő rendszerek megfelelő működését. 

 



Drekkar  

Cinktartalmú levéltrágya, amely erősíti a növény védekező képességét. 

 

Forseti  

Cinktartalmú levéltrágya, amely erősíti a növény védekező képességét. 

 

Matrifruit  

Cink-mangán levéltrágya. 

 

Argo EZ  

Folyékony lombtrágya a molibdén hiányának megelőzésére. 

 

Tejsavó  

Tejsavó-összetételre épülő, fungicid hatású egyszerű anyag, amely magas szerves sav- és 

fehérjetartalommal antimikrobiális tulajdonságokkal rendelkezik. 

 

Gazebo  

Speciálos összetétele révén hatékonyan szívódik fel lombon és gyökérzeten keresztül is, 

elősegíti az aminosavak, glutation, fehérje, növényi kelátok és B-vitamin szintézisét. 

 

 

Utolsó módosítás dátuma: 2023. február 02. 


