
Műtrágyák: 
 
Szántóföldi műtrágyák: 

1. Monoműtrágyák: 
 Nitrogén műtrágyák: 

o Ammóniumnitrát 34% 
o Pétisó 27% 

 Kálium tartalmú műtrágyák: 
o Kálisó 60% 
o Káliumszulfát 50%KO, 18% S 

 Szuperfoszfát: 18% P2O5 
2. Összetett műtrágyák:  

 Kevert műtrágyák: 0-10-24.5 – 50 és 10 kg-os kiszerelésben 
 Komplex műtrágyák: 3x15 – 50 és 10 kg-os kiszerelésben 

 
Kertészeti műtrágyák: 

1. Alaptrágyák: szabályozott tápanyag leadású műtrágyák (folyamatosan táródik fel a 
hatóanyag a nedvesség és a hő hatására)  

 Volldünger Granulátum, Cropcare 
 Pannon Starter –elsősorban palántaföld keverékekhez ajánljuk 
 PG-Mix - elsősorban palántaföld keverékekhez ajánljuk 

2. Fejtrágyák:  
 Vízoldható fejtrágyák: Ebbe a csoportba rendkívül széles skálája tartozik a 

műtrágyáknak. Valamennyi műtrágya gyártó cég saját fantázianévvel ellátott 
termékcsoportot forgalmaz. Nagyon nehéz kiválasztani a megfelelő minőségű és árú 
kínálatot. Ehhez nyújtunk mi segítséget. Fontos, hogy a műtrágyánk ne tartalmazzon 
karbamid formájú nitrogént, ami perzselést okozhat. A tiszta hatóanyag a növény 
számára könnyen felvehető legyen , az EC emelő képessége ne legyen magasabb 1-
1,2-nél. 
Az EDTA-kelát tartalmú műtrágyák (a hatóanyag ilyen kötésben van) csak 4-8 pH 
között felvehetők a növény számára. Ezért fontos a tápoldatot savazni is, hogy az 
ideális közegben legyen. 
Cégünk hasonlóan más gazdaboltokhoz, sokféle kínálatot tart (Ferticare, Agriplant, 
Master). Ezek közül is kiemelnénk az Agriplant termékcsaládot, melyek az alábbi 
előnyökkel bír: 
Előnyök: 

 100%-ban Na, Cl, karbamid mentes 
 Vízoldékonysága jó 
 EC emelő képessége 0,1-0,2-el kisebb más műtrágyáktól, tehát többet lehet 

adni 
 Csomósodásgátló anyagokat tartalmaz 

3. Lombtrágyák: Széles skálája van a lombtrágyáknak is. Kertészeink számára 
elsősorban a mikroelem pótlására javasoljuk. Ennek fontosságára nagy hangsúlyt 
fektetünk hiszen a szélsőséges hőmérsékleti viszonyok, és talaj pH, EC esetén csak 
lombon keresztül tud a növény mikroelemhez jutni. Ennek a módszernek nagy 
jelentősége van még abban is, hogy azonnal beépíti a növényi szervezetbe.  
A széles választékban találhatók a háziasszonyok számára használatos hobby, szoba- 
és dísznövény, muskátli, petúnia stb. tápoldatok. 

4. Biostimulátorok: Ezen termékcsalád nem rég óta, 6-8 éve van a forgalomba. 
Kertészeink mára megtanulták, hogy a jelen időjárási körülmények között és a nagy 



hozamú fajták termesztéséhez nélkülözhetetlen ezek használata. Van köztük amely a 
hidegben védi, illetve erősíti a gyökérzetet, mások az aminósav háztartásban 
segítenek, vagy a termés nagyságára, és színére is hatnak. 
Ezen termékek olyanok a növény számára, mint számunkra a vitaminok. Így 
nevelhetünk tehát BOLDOG NÖVÉNYEKET! 


