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Tisztelt üzleti partnereink!

Már több mint 20 éve gyártunk földkeverékeket, műtrágyákat és fűmagkeveréke-

ket. Segítünk visszanyerni földünk energiáját, erejét, termékenységét. A városoknak 

színeket adunk, a területeknek díszgyepet és a termelőknek pedig örömöt varázso-

lunk . Mindig keressük az új utakat, hogyan tudjuk a dolgokat jobban és takaréko-

sabb módon kivitelezni. A természet az emberiség ajándéka, és mi minden erőnkkel 

igyekszünk megvédeni és támogatni. Élénkebb, színesebb, egészségesebb világot 

teremtünk… mindent, amit teszünk a természet iránti szeretettel, ügyfeleink iránti 

tisztelettel, és azzal a meggyőződéssel tesszük, hogy segítünk a világot szebbé 

tenni. Munkánkat örömmel és mosollyal végezzük.

Önöknek is köszönhetően jelentős pozíciót értünk el mint stabil és sikeres vállalat 

Szlovákiában, Magyarországon és más európai, országokban. Büszkék vagyunk 

arra, hogy jövőlátomásaink teljesülnek és így társaságunk megőrzi megbízható és 

stabil partner hírnevét.

Köszönjük mindenkinek, aki 20 éve segíti  fejleszteni társaságunkat és velünk együtt  

teszi szebbé a világot.

Mužila Vladimír

ügyvezető igazgató

Az
 igazgató szava



1. Sikeres vállalat vagyunk, több mint 20 éves értékesítési múlttal a magyar piacon.

2. Mindent, amit teszünk, értékekre építünk. Harmonikus kapcsolatokat próbálunk 

    kialakítani ügyfeleinkkel és alkalmazottajinkkal. 

3. Hisszük, hogy munkánk megkönnyíti az emberiség visszatérését a természethez.  

     A létezésünk jelentése az, hogy a világot tegyük szebbé és egészségesebbé.

4. Nemzetközi vállalat vagyünk. Tevékenységünket kiterjesztettük Magyarország,  

     Románia Fehéroroszország, Litvánia és más dél-európai országokba.

5. Speciális weboldalainknak köszönhetően nem fog hiányozni semmilyen információ  

    termékeinról és a termesztésről sem.

6. Örömmel nyújtunk tanácsot, hogyan használja termékeinket vagy ha a termesztésnél     

     gondok akadnak fel. Csak keresse fel weboldalunkat www.agrocs.hu.

7. Segítjük az iskolákat a termesztési oktatási folyamaton belül.

8. Minőség jó pénzért! Ezek az AGRO virágföldek és az AGRO műtrágyák.  

9. Vegyszerek nélkül is működik! A NATURA termékcsaládunk termékei ökológiai  

    termesztésre alkalmasak. 

10. Örülünk, hogy időt spórolhatunk Önnek - sok hasznos információ a termékekről és  

     a termesztésről a Youtube-on is megtalálható.

ENNEK a 10 
   OK-NAK KÖSZÖN-

HETŐEN SZERETJÜK 

A VILÁGOT 

SZEBBÉ TENNI
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Gyepexpert
és a gyep tökéletes és 
mohamentes lesz

•	 KVARCHOMOK - megbontja a mohanövényzetet
•	 VAS - gátolja a moha kialakulását 
•	 NITROGÉN - legfontosabb tápanyag a gyep növekedéséhez
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Az AGRO márkanév alatt a legszélesebb termékcsoport-vá-

laszték található a cseh és a szlovák piacon, amelyet az 

AGRO CS társaság a múlt század vége óta épít. Az AGRO 

földkeverékek és műtrágyák megtalálhatóak szinte minden 

kertközpontban, üzletláncban és virágáruházban. Speciális 

földkeverékek és műtrágyák mellet az AGRO márkanevet 

fűkeverékek és dekoratív anyagok is hordozzák.

Minden termék összetételével megfelel a növények  

követelményeinek.
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AGRO Általános virágföld
•	Vitality	komplexet tartalmaz – a növények vitalitásáért
•	6 hétre elegendő KRISTALON műtrágyát tartalmaz
•	aktív humusszal (a legtermékenyebb talajréteg)
•	kerti növények termesztő közegeként használható
•	(dísz és gyümölcsbokrok, fák)
•	termesztőedényekben termesztett növényekre
•	ágyásokban és melegházakban termesztett virágokra és zöldségekre

ÖSSZETÉTEL: tőzeg, kiváló minőségű kéreghumusz, beállított pH érték

ELTARTHATÓSÁG	IDEJE: gyártástól számított 3 év

CSOMA-
GOLÁS 

TERMÉKSZÁM 
AG-0100

MIN.
MEGREN-

DELÉS
 

DB/RAKLAP
EAN

858 600 964

20 l ...4003-020 1 120 ...0970

50 l ...4004-050 1 51 ...0987

75 l ...4005-075 1 36 ...0994

AGRO Szobanövény virágföld
•	Vitality	komplexet tartalmaz – a növények vitalitásáért
•	6 hétre elegendő KRISTALON műtrágyát tartalmaz
•	elsősorban virágzó szobanövények termesztésére (ciklámenek,
•	mini rozsák, csuporka, afrikai ibolya, fukszia és mások)

ÖSSZETÉTEL: kivaló minősegű tőzegfajtak nagyarányu
rostos alapanyaggal, finom kéreghumusz, kiegyensúlyozott
tápanyag és nyomelemtartalom

ELTARTHATÓSÁG	IDEJE: gyártástól számított 3 év

AGRO Muskátli és balkonnövény virágföld
•	Vitality	komplexet tartalmaz – a növények vitalitásáért
•	6 hétre elendő KRISTALON műtrágyát tartalmaz
•	aktív humusszal (a legtermékenyebb talajréteg talajreteg)
•	balkonnövények termesztésére, melyek növekedésükhöz igénylik a 
magas tápanyagtartalmat (muskátli, petúnia, vasfű, lobélia, begónia, 
fukszia és mások)
•	alkalmas öntözőrendszerű balkonládákba is

ÖSSZETÉTEL: tőzeg, kiváló minősegű kéreghumusz, agyag, beálított 
pH érték, magas tápanyag és nyomelemtartalom

ELTARTHATÓSÁG	IDEJE: gyártástól számított 3 év

CSOMA-
GOLÁS 

TERMÉKSZÁM 
AG-0100

MIN.
MEGREN-

DELÉS
 

DB/RAKLAP EAN
858 600 964

10 l  ...4007-010 1 240 ...1175

CSOMA-
GOLÁS 

TERMÉKSZÁM 
AG-0100

MIN.
MEGREN-

DELÉS
 

DB/RAKLAP
EAN

858 600 964

20 l ...4011-020 1 120 ...1243

50 l ...4012-050 1 51 ...0956

AGRO |  VIRÁGFÖLDEK
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AGRO |  VIRÁGFÖLDEK

AGRO Földkeverék magvetéshez és szaporításhoz
•	földkeverék alacsony tápanyag tartalommal
•	ideális közeg a magvak csírázásához és fiatal növények ültetéséhez
•	gyökereztetéshez, dugványozáshoz

ÖSSZETÉTEL: tőzeg, homok, beállított reakció, rostos szerkezet, alacso-
ny tápanyagtartalom

ELTARTHATÓSÁG	IDEJE: gyártástól számított 3 év

AGRO Tőzeg
•	sokoldalú felhasználás földművelésben, erdőgazdaságban (faiskolák) 
és kertészetben
•	alkalmas	termesztői	virágföldek	készítésére
•	savanyú közeget kedvelő növényekre is

ÖSSZETÉTEL: kivaló minőségű természetes szerves anyag adalékok 
nélkül, közepes szemcseméret

ELTARTHATÓSÁG	IDEJE: gyártástól számított 3 év

CSOMA-
GOLÁS 

TERMÉKSZÁM 
AG-0100

MIN.
MEGREN-

DELÉS
 

DB/RAKLAP
EAN

858 600 964

10 l ...4019-010 1 240 ...1373

CSOMA-
GOLÁS 

TERMÉKSZÁM 
AG-0100

MIN.
MEGREN-

DELÉS
 

DB/RAKLAP
EAN

858 600 964

20 l ...4016-020 1 120 ...1267

50 l ...4017-050   1 51 ...0949

AGRO Rózsa virágföld
•	magasabb tápanyagtartalom
•	garántalja a rózsák egészséges növekedését
•	befolyásolja	méretüket	és	teltségüket

ÖSSZETÉTEL: kivaló minősegű tőzegfajták nagyarányu rostos alapa-
nyaggal, finom kéreghumusz, beáított ph érték

ELTARTHATÓSÁG	IDEJE: gyártástól számított 3 év

CSOMA-
GOLÁS 

TERMÉKSZÁM 
AG-0100

MIN.
MEGREN-

DELÉS
 

DB/RAKLAP
EAN

858 600 964

50 l ...4022-050 1 51 ...1625
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AGRO Gyep-pázsit föld
•	a talaj minőségének javítására 
•	a gyep létrehozása előtt
•	a gyep átfedésére a vegetációs időszak alatt
•	kiváló	a sérült	területek	felújításához		

ÖSSZETÉTEL:	finomra szitált tőzeg, kiváló minőségű komposzt,  
speciális kvarchomok

ELTARTHATÓSÁG	IDEJE: gyártástól számított 3 év

CSOMA-
GOLÁS 

TERMÉKSZÁM 
AG-0100

MIN.
MEGREN-

DELÉS
 

DB/RAKLAP
EAN

858 600 964

50 l ...4021-050 1 51 ...1199

AGRO Örökzöld és díszcserje virágföld 
•	Vitality	komplexet tartalmaz – a növények vitalitásáért
•	6 hétre elegendő KRISTALON műtrágyát tartalmaz
•	beallított pH érték
•	díszcserjék ültetéséhez – tűlevelű és lomblevelű fák és bokrok  
(lucfenyő, tiszafa, boroka, tujafa, disznoveny juharfak, stb.)

ÖSSZETÉTEL: tőzeg, kiváló minőségű keréghumusz, alacsony pH érték, 
alaptápanyagok és nyomelemek

ELTARTHATÓSÁG	IDEJE: gyártástól számított 3 év

CSOMA-
GOLÁS 

TERMÉKSZÁM 
AG-0100

MIN.
MEGREN-

DELÉS
 

DB/RAKLAP
EAN

858 600 964

50 l  ...4014-050 1 51 ...0871

AGRO Azálea és rhododendron virágföld 
•	alacsonyabb tápanyagtartalom
•	alacsony pH érték
•	savanyú	közeget	kedvelő	növények	termesztésére  
– rhododendron, azalea, kanadai áfonya és más

ÖSSZETÉTEL: tőzeg, kivaló minősegű kéreghumusz,
alacsony pH érték, alaptápanyagok és nyomelemek

ELTARTHATÓSÁG	IDEJE: gyártástól számított 3 év

CSOMA-
GOLÁS 

TERMÉKSZÁM 
AG-0100

MIN.
MEGREN-

DELÉS
 

DB/RAKLAP EAN
859 400 500

20 l  ...0019-020 1 120 ...3507

50 l ...0020-050  1 51 ...3514

AGRO |  VIRÁGFÖLDEK
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AGRO |  VIRÁGFÖLDEK

AGRO Citrus virágföld
•	Vitality	komplexet tartalmaz - a növények vitalitásáért
•	6 hétre elegendő KRISTALON műtrágyát tartalmaz
•	vasat tartalmaz chelát formában - megakadályozza a levelek sárgulását

ÖSSZETÉTEL: tőzeg, kiváló minőségű keréghumusz, beálított pH érték, 
alaptápanyagok és nyomelemek

ELTARTHATÓSÁG	IDEJE: gyártástól számított 3 év

AGRO Pálma és levéldísznövény virágföld 
•	6 hétre elegendő tápanyagokat tartalmaz
•	szobavirágok,	pálmák	és	levéldísznövények átultetéséhez (ficus, 
philodendron, yukka, dracéna, peperómia, tradescantia, asparágusz 
és más)

ÖSSZETÉTEL:	tőzeg, kiváló minőségű keréghumusz, beálított pH érték, 
alaptápanyagok és nyomelemek

ELTARTHATÓSÁG	IDEJE: gyártástól számított 3 év

CSOMA-
GOLÁS 

TERMÉKSZÁM 
AG-0100

MIN.
MEGREN-

DELÉS
 

DB/RAKLAP
EAN

858 600 964

10 l ...4024-010 1 240 ...1809

CSOMA-
GOLÁS 

TERMÉKSZÁM 
AG-0100

MIN.
MEGREN-

DELÉS
 

DB/RAKLAP
EAN

858 600 964

20 l ...4023-020     1 120 ...1793

A
G
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AGRO Bonszaj virágföld 
•	nyomelemeket tartalmaz
•	minden bonszajfajta termesztéséhez (tűlevelű és lomblevelű, szobai 
és kinti)

ÖSSZETÉTEL: tőzeg, agyagszemcsek, homok és zúzott agyaggranulá-
tum, alaptápanyagokkal dúsítot

ELTARTHATÓSÁG	IDEJE: gyártástól számított 3 év

AGRO Kaktusz és szukkulens virágföld 
•	jelentősen csökkenti a gyökérrothadás kockázatát
•	a legtöbb szárazságtűrő növény termesztésére (kaktuszok, szukkulen-
sek, aloe, opunciák, töviskoronák..)

 
ÖSSZETÉTEL: kiválasztot tőzeg,kvarchomok,duzzasztott agyag granu-
látum, alaptápanyagok és nyomelemek

ELTARTHATÓSÁG	IDEJE: gyártástól számított 3 év

CSOMA-
GOLÁS 

TERMÉKSZÁM 
AG-0100

MIN.
MEGREN-

DELÉS
 

DB/RAKLAP
EAN

859 400 500

2 l ...4018-002  1 300 ...6577

CSOMA-
GOLÁS 

TERMÉKSZÁM 
AG-0100

MIN.
MEGREN-

DELÉS
 

DB/RAKLAP
EAN

858 600 964

5 l ..4025-005 1 250 ...1816

AGRO |  VIRÁGFÖLDEK
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AGRO | ÁSVÁNYI MŰTRÁGYÁK

AGRO NPK - vödör
•	egész évben használható műtrágya 
•	egyenletes tápanyagtartalom a növények és a termések egészséges 
növekedésére
•	magasabb nitrogéntartalom 
•	zeolitot tartalmaz, amely optimalizálja a növény viz es tápanyagtar-
talmát
•	általanos felhasználas alaptrágyázáshoz tavasszal vetés előtt és utánt-
rágyázásra a vegetaciós idő alatt
•	adagolas: 1 kg műtragya 8 -30 m2 területre a növény fajtája szerint

ÖSSZETÉTEL: granulált műtrágya, nitrogén – foszfor -
kálium (11-7-7)

ELTARTHATÓSÁG	IDEJE: korlátlan, EK műtrágya

CSOMA-
GOLÁS 

TERMÉKSZÁM 
AG-0240

MIN.
MEGREN-

DELÉS
 

DB/RAKLAP
EAN

859 400 500

10 kg ...0025-100 1 52 ...1299

AGRO CERERIT
•	kloridmentes műtrágya
•	magnézium tartalommal - magasabb termést biztosít
•	univerzális felhasználás - ideális alaptrágyázásra és trágyázásra a vege-
tációs idő alatt
•	klórérzékeny	növények	számára	alkalmas
•	adagolás: 1 kg műtrágya 10-100 m2 területre a növény fajtája szerint

ÖSSZETÉTEL:	hagyományos granulált műtrágya, nitrogén – foszfor -
kálium (8-13-11) + 2% magnézium (MgO) +15% kén (S)

ELTARTHATÓSÁG	IDEJE: korlátlan, EK műtrágya

CSOMA-
GOLÁS 

TERMÉKSZÁM 
AG-0240

MIN.
MEGREN-

DELÉS
 

DB/RAKLAP EAN
859 400 500

1 kg ...0002-010 12 720 ...1008

3 kg ...0003-030 1 240 ...1015

5 kg ...0004-050 1 154 ...1022

10 kg
füles zsák

...0006-100 1 80 ...1046

10 kg
(vödör)

...0007-100 1 52 ...1039

AGRO Díszcserje műtrágya
•	magasabb kálium és magnéziumtartalom
•	kálium elősegíti a sejtszövetek fejlődését
•	magnézium a díszcserjék jobb szineződéseért
•	díszbokrok, díszfák, élő sövények – lomblevelűek és tűlevelűek trágyázására
•	használható növények kiültetésénel és az egész vegetációs idő alatt
•	adagolás: 10 kg műtragya elegendő 200 - 500 m2 területre a növény fajtája 
szerint

ÖSSZETÉTEL: granulált műtrágya, nitrogén – foszfor - kalium (7-10-16,5) + 6% 
magnézium (MgO)

ELTARTHATÓSÁG	IDEJE: korlátlan, EK műtrágya

CSOMA-
GOLÁS 

TERMÉKSZÁM 
AG-0240

MIN.
MEGREN-

DELÉS
 

DB/RAKLAP
EAN

859 400 500

3 kg  ...0015-030 1 240 ...6492

10 kg
(vödör)

...0016-100 1 52 ...1794

A
G

R
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AGRO | ÁSVÁNYI MŰTRÁGYÁK

AGRO Kalcium-nitrát
•	a	leggyorsabban	ható	nitrogéntartalmu	műtragya
•	kalciumot	tartalmaz	–	csökkenti	a	talaj	savanyúságát
•	jelentősen	növeli	a	terméshozamot
•	regenerálja	a	növények	sérült	levélfelületét
•	minden	termésthozó	és	növénykulúra	trágyázására	alkalmas,	a	sava-
nyú	közeget	kedvelő	növenyeket	kivéve	(azáleák,	rododendrónok,	
kanadai	afonya,...)
•	adagolás:	3	kg	műtrágya	elegendő	300	m2	területre	a	növény	fajtája	
szerint	

ÖSSZETÉTEL: nitrogéntartalmú	műtragya	(N)	15%

ELTARTHATÓSÁG IDEJE:	korlátlan,	EK	műtrágya

CSOMA-
GOLÁS 

TERMÉKSZÁM 
AG-0240

MIN.
MEGREN-

DELÉS
 

DB/RAKLAP
EAN

859 400 500

3	kg 	...0018-030 1 240 ...1459

AGRO Műtrágya rudacska muskátlira
•	alkalmas	balkonon	és	a	kertben	termesztőedényben	termesztett	
virágzó	növényre	
•	hosszantartó	és	kiegyensúlyozott	tápanyag	utánpótlás
•	biztosítja	a	növények	gazdag	virágzását	és	a	virágok	szép	színeződését
•	magnézium	az	élénkzöld	levelekért
•	elősegíti	a	gyökerek	képződését	és	a	növények	egészséges	fejlődését
•	egyszerű	alkalmazás

ÖSSZETÉTEL:	nitrogén	–	foszfor	–	kálium	(9,2-5-7,8)	+	2%	magnézium

ELTARTHATÓSÁG IDEJE:	gyártástól	számított	3	év

CSOMA-
GOLÁS 

TERMÉKSZÁM 
AG-0250

MIN.
MEGREN-

DELÉS
 

DB/RAKLAP EAN
859 400 500

30	db	 ...4002-000 40 1160 ...7673
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AGRO Szarvasmarhatrágya
•	aktiválja a talaj mikrobiális tevékenységét
•	tápányagokat juttat a talajba és javítja a szerkezetet 
•	egyszerű alkalmazás
•	zöldségek, mezőgazdasági kultúrák és gyumölcsök alaptrágyázására
•	alkalmazás tavaszi és őszi trágyázáshoz
•	adagolás: 10 l műtragya kb. 3,5 m2 területre elegendő 

ÖSSZETÉTEL: karamtrágyából keszült tőzeggel gazdagitott szerves 
trágya

ELTARTHATÓSÁG	IDEJE: gyártástól számított 5 év

CSOMA-
GOLÁS 

TERMÉKSZÁM 
AG-0260

MIN.
MEGREN-

DELÉS
 

DB/RAKLAP EAN
858 600 964

40 l ...0008-040 1 51  ..0154

A
G

R
O

AGRO | SZERVES TRÁGYÁK
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www.agrocs.hu

Szerves és ásványi 
trágyák
Szerves és ásványi 
trágyák

szerves összetétel
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•	szerves összetétel
•	magas tápanyag 
tartalom
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AGRO | SZERVES ÉS ÁSVÁNYI TRÁGYÁK

AGRO Szerves és ásványi trágya ÁFONYA
•	szerves	alkotórészei	(szaru – a nitrogén természetes forrása, 
kókuszrost – szellőssé teszi a talajt) – hosszabb idejű
•	 60 napos hatás, jó hatással vannak a humuszképződésre így növelve 
a talaj termőképességét, a nitrogén természetes formája meggátolja a 
túltrágyázást és szabályozza a növények vízháztartását
•	ásványi	alkotórésze biztosítja a növény zöldtömegének növekedé-
sét és a gazdag virágzást, a talajban már néhány nappal az 
•	alkalmazást követően kifejti hatását
•	újrazárható ZIP csomagolás 
•	alkalmas termesztőedényben és szabad talajban termesztett fekete és 
vörös áfonya fajtákra 
•	adagolás: egy bokorhoz 60 g műtrágya, 1 mérőkanál = 10 g 

ÖSSZETÉTEL:	nitrogén – foszfor – kálium (5 – 4 - 6) összetett műtrágya 

ELTARTHATÓSÁG	IDEJE: gyártástól számított 5 év

AGRO Szerves és ásványi trágya Paradicsom és pa-
prika
•	szerves	alkotórészei	(szaru – a nitrogén természetes forrása, 
kókuszrost – szellőssé teszi a talajt) – hosszabb idejű 
•	60 napos hatás, jó hatással vannak a humuszképződésre így növelve a 
talaj termőképességét, a nitrogén természetes formája meggátolja a 
túltrágyázást és szabályozza a növények vízháztartását
•	ásványi	alkotórésze biztosítja a növény zöldtömegének növekedé-
sét és a gazdag virágzást, a talajban már néhány nappal az alkalmazást 
követően kifejti hatását
•	újrazárható ZIP csomagolás 
•	alkalmas termesztőedényben és szabad talajban termesztett  
paradicsom és paprika fajtákra 
•	adagolás: egy növényhez 65 g műtrágya, 1 mérőkanál = 10 g 

ÖSSZETÉTEL: nitrogén – foszfor – kálium (6 – 2 - 5) összetett műtrágya

ELTARTHATÓSÁG	IDEJE: gyártástól számított 5 év
CSOMA-
GOLÁS 

TERMÉKSZÁM 
AG-0230

MIN.
MEGREN-

DELÉS
 

DB/RAKLAP EAN
859 254 200

1 kg ...4003-010 5 300 ...9303 CSOMA-
GOLÁS 

TERMÉKSZÁM 
AG-0230

MIN.
MEGREN-

DELÉS
 

DB/RAKLAP EAN
859 254 200

1 kg ...4007-010 5 300 ...9365

AGRO Szerves és ásványi trágya Muskátli és balkon-
növények
•	*szerves	alkotórészei	(szaru – a nitrogén természetes forrása, 
kókuszrost – szellőssé teszi a talajt) – hosszabb idejű
•	60 napos hatás, jó hatással vannak a humuszképződésre így növelve a 
talaj termőképességét, a nitrogén természetes formája meggátolja a 
túltrágyázást és szabályozza a növények vízháztartását
•	ásványi	alkotórésze biztosítja a növény zöldtömegének növekedé-
sét és a gazdag virágzást, a talajban már néhány nappal az alkalmazást 
követően kifejti hatását
•	újrazárható ZIP csomagolás 
•	alkalmas termesztőedényben és szabad talajban termesztett muskátli 
fajtákra 
•	adagolás: egy növényhez 10 g műtrágya, 1 mérőkanál = 10 g	

ÖSSZETÉTEL: nitrogén – foszfor – kálium (6 – 6 – 5) összetett 
műtrágya

ELTARTHATÓSÁG	IDEJE: gyártástól számított 5 év

CSOMA-
GOLÁS 

TERMÉKSZÁM 
AG-0230

MIN.
MEGREN-

DELÉS
 

DB/RAKLAP EAN
859 400 500

1 kg ...4001-010 5 300 ...6065
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AGRO Szerves és ásványi trágya Rózsa
•	szerves	alkotórészei (szaru – a nitrogén természetes forrása, 
kókuszrost – szellőssé teszi a talajt) – hosszabb idejű 
•	60 napos hatás, jó hatással vannak a humuszképződésre így növelve a 
talaj termőképességét, a nitrogén természetes formája meggátolja a 
túltrágyázást és szabályozza a növények vízháztartását
•	ásványi	alkotórésze biztosítja a növény zöldtömegének növekedését 
és a gazdag virágzást, a talajban már néhány nappal az alkalmazást 
követően kifejti hatását
•	újrazárható ZIP  csomagolás 
•	alkalmas termesztőedényben és szabad talajban termesztett rózsa 
fajtákra 
•	adagolás: 1 m2 területre 350 g műtrágya, 1 mérőkanál = 10 g 

ÖSSZETÉTEL:  nitrogén – foszfor – kálium (5 – 4 – 5)  összetett 
műtrágya

ELTARTHATÓSÁG	IDEJE: gyártástól számított 5 év

AGRO Szerves és ásványi trágya Örökzöld és  
díszcserje
•	szerves	alkotórészei (szaru – a nitrogén természetes forrása, 
kókuszrost – szellőssé teszi a talajt) – hosszabb idejű 
•	60 napos hatás, jó hatással vannak a humuszképződésre így növelve a 
talaj termőképességét, a nitrogén természetes formája meggátolja a 
túltrágyázást és szabályozza a növények vízháztartását
•	ásványi	alkotórésze biztosítja a növény zöldtömegének növekedését 
és a gazdag virágzást, a talajban már néhány nappal az alkalmazást 
követően kifejti hatását
•	újrazárható ZIP  csomagolás 
•	alkalmas termesztőedényben és szabad talajban termesztett (tű- és 
lomblevelű) díszcserjékre és bokorfajtára
•	adagolás: 1 m2 területre 100 g műtrágya, 1 mérőkanál = 10 g 

ÖSSZETÉTEL: nitrogén – foszfor – kálium (5 – 2 - 3) összetett műtrágya

ELTARTHATÓSÁG	IDEJE: gyártástól számított 5 év

CSOMA-
GOLÁS 

TERMÉKSZÁM 
AG-0230

MIN.
MEGREN

DELÉS
 

DB/RAKLAP EAN
859 254 200

1 kg ...4004-010 5 300 ...2373

CSOMA-
GOLÁS 

TERMÉKSZÁM 
AG-0230

MIN.
MEGREN

DELÉS
 

DB/RAKLAP EAN
859 400 500

1 kg ...4008-010 5 300 ...7161
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AGRO | TÁPOLDATOK

AGRO Általános tápoldat 
•	elősegíti a növények egészséges növekedését és gazdag virágzását
•	tápoldat minden szobai, balkon- és terasznövényre és egyéb kerti 
növényekre
•	használjuk a tápoldatot 1x kéthetente az egész vegetációs idő alatt,  
1x havonta a vegetációs időn kívül
•	adagolás: 15 ml (egy zárókupak) 2 liter vízhez, alaposan keverjük el 

ÖSSZETÉTEL: nitrogén – foszfor – kálium (4-2-3)

ELTARTHATÓSÁG	IDEJE: gyártástól számított 5 év

CSOMA-
GOLÁS 

TERMÉKSZÁM 
AG-0210

MIN.
MEGREN-

DELÉS
 

DB/RAKLAP EAN
859 254 200

0,5 l ...4001-005   12 1200 ...6111

1 l  ...4002-010 12 576 ...6098

AGRO Muskátli és balkonnövény tápoldat
•	elősegíti a növények egészséges fejlődését és gazdag virágzását
•	muskátli és a többi balkonnövény tápoldatozására, amelyek igényesek 
a tápanyagokra (petúniák, vasfű, begóniák, fukszia, bidens...)
•	használjuk a tápoldatot 1x kéthetente az egész vegetációs idő alatt
•	adagolás: 15 ml (egy zárókupak) 2 liter vízhez, alaposan keverjük el

ÖSSZETÉTEL: nitrogén – foszfor – kálium (7-4-5)

ELTARTHATÓSÁG	IDEJE: korlátlan, EK műtrágya

CSOMA-
GOLÁS 

TERMÉKSZÁM 
AG-0210

MIN.
MEGREN-

DELÉS
 

DB/RAKLAP EAN

0,5 l ...4003-005 12 1200 8592542001963

1 l ...4004-010 12 576 8594005006461

AGRO Szobanövény tápoldat
•	tápanyagok kiegyensúlyozott arányával, elősegíti a növekedést és 
virágzást
•	szobai virágzó és nem virágzó növényekre (ciklámenek, mini rózsák, 
csuporka, afrikai ibolya, fukszia, és mások)
•	használjuk a tápoldatot 1x kéthetente az egész vegetációs idő alatt
•	adagolás: 15 ml (egy zárókupak) 2 liter vízhez, alaposan keverjük el

ÖSSZETÉTEL: nitrogén – foszfor – kálium (6-5-5)

ELTARTHATÓSÁG	IDEJE: korlátlan, EK műtrágya

CSOMA-
GOLÁS 

TERMÉKSZÁM 
AG-0210

MIN.
MEGREN-

DELÉS
 

DB/RAKLAP EAN
859 400 500

0,5 l ...4005-005  12 1200 ...6546

1 l ...4006-010 12 565 ...6539

A
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AGRO | TÁPOLDATOK

AGRO Eper tápoldat
•	egészséges növekedést biztosít
•	minden eper fájtára
•	adagolás 15 ml (egy zárókupak ) 10 l vízhez és alaposan keverje el

ÖSSZETÉTEL: nitrogén – foszfor – kálium (5-3-8)+2% kén (S)

ELTARTHATÓSÁG	IDEJE: korlátlan, EK műtrágya

CSOMA-
GOLÁS 

TERMÉKSZÁM 
AG-0210

MIN.
MEGREN-

DELÉS
 

DB/RAKLAP EAN
859 400 500

1 l ...4020-010 12 576 ...5464

AGRO Szurfin tápoldat
•	vastartalommal – meggátolja a klorózis keletkezését (levelek sárgu-
lását)
•	a szurfíniák és petúniák kiegyensúlyozott táplálásáért
•	használjuk a tápoldatot 1x kéthetente az egész vegetációs idő alatt
•	adagolás: 15 ml (egy zárókupak) 2 liter vízhez, alaposan keverjük el 

ÖSSZETÉTEL: nitrogén – foszfor – kálium (8-4-4) + 0,02% fas (Fe)

ELTARTHATÓSÁG	IDEJE: korlátlan, EK műtrágya

CSOMA-
GOLÁS 

TERMÉKSZÁM 
AG-0210

MIN.
MEGREN-

DELÉS
 

DB/RAKLAP EAN
859 254 200

1 l  ...4013-010 12 576 ...5619

AGRO Rózsa tápoldat
•	elősegíti a rózsák egészséges növekedését és gazdag bimbózását
•	bokros és futórózsa fajták tápoldatozására
•	használjuk a tápoldatot 1x kéthetente az egész vegetációs idő alatt
•	adagolás: 15 ml (egy zárókupak) 2 liter vízhez, alaposan keverjük el

ÖSSZETÉTEL: nitrogén – foszfor – kálium (4-6-7)

ELTARTHATÓSÁG	IDEJE: korlátlan, EK műtrágya

CSOMA-
GOLÁS 

TERMÉKSZÁM 
AG-0210

MIN.
MEGREN-

DELÉS
 

DB/RAKLAP EAN
859 400 500

1 l ...4012-010 12 576 ...6454

19



AGRO | TÁPOLDATOK

AGRO Orchidea tápoldat
•	az orchideák egészséges növekedéséért és gazdag virágzásáért
•	orchideák tápoldatozására (Cattleya, Cymbidium, Phalaenopsis és 
hasonló), Antúria, Bromélia (Tillandsia, Vriesea, Aechmea, Guzmania) 
és más epifitikus növények
•	használjuk a tápoldatot 1x kéthetente az egész vegetációs idő alatt
•	adagolás: 15 ml (egy zárókupak) 4 liter vízhez, alaposan keverjük el

ÖSSZETÉTEL: nitrogén – foszfor – kálium (6-5-6)

ELTARTHATÓSÁG	IDEJE: korlátlan, EK műtrágya

CSOMA-
GOLÁS 

TERMÉKSZÁM 
AG-0210

MIN.
MEGREN-

DELÉS
 

DB/RAKLAP EAN
859 254 200

0,25 l ...4009-D25 12 1 680 ...1949

0,5 l  ...4010-005 12 1 200 ...1987

AGRO Örökzöld és díszcserje tápoldat 
•	magasabb magnézium- (javítja a cserjék színeződését) és káliumtarta-
lommal (segíti a növényszövetek érését)
•	a tápoldat elősegíti a cserjék egészséges növését
•	használjuk a tápoldatot 1x kéthetente az egész vegetációs idő alatt
•	adagolás: 15 ml (egy zárókupak) 10 liter vízhez, alaposan keverjük el

ÖSSZETÉTEL: nitrogén – foszfor – kálium (5-4-7)

ELTARTHATÓSÁG	IDEJE: korlátlan, EK műtrágya

CSOMA-
GOLÁS 

TERMÉKSZÁM 
AG-0210

MIN.
MEGREN-

DELÉS
 

DB/RAKLAP EAN
859 254 200

1 l ...4008-010 12 576 ...6890

AGRO Pálma és levéldísznövény tápoldat
•	magasabb nitrogéntartalom a gazdagabb, zöldebb levélzetért és dús 
növekedésért
•	ideális a szobai levéldísznövények növekedésére (pálmák, dracénák, 
fikuszok, monszterek és mások)
•	használjuk a tápoldatot 1x kéthetente az egész vegetációs idő alatt
•	adagolás: 15 ml (egy zárókupak) 2 liter vízhez, alaposan keverjük el

ÖSSZETÉTEL: nitrogén – foszfor – kálium (9-4-5)

ELTARTHATÓSÁG	IDEJE: korlátlan, EK műtrágya

CSOMA-
GOLÁS 

TERMÉKSZÁM 
AG-0210

MIN.
MEGREN-

DELÉS
 

DB/RAKLAP EAN
859 254 200

0,5 l ...4011-005 12 1 200 ...6180
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AGRO | TÁPOLDATOK

AGRO Leanderek és egyéb virágzó cserjék tápoldat 
•	elősegíti a gazdag virágzást és az egészséges növekedését
•	a tápoldatot öntözésell alkalmazzuk 

ÖSSZETÉTEL: nitrogén – foszfor – kálium (4-5-6)

ELTARTHATÓSÁG	IDEJE: korlátlan, EK műtrágya

CSOMA-
GOLÁS 

TERMÉKSZÁM 
AG-0210

MIN.
MEGREN-

DELÉS
 

DB/RAKLAP EAN
859 254 200

1 l ...0023-010 12 576 ...2816

CSOMA-
GOLÁS 

TERMÉKSZÁM 
AG-0210

MIN.
MEGREN-

DELÉS
 

DB/RAKLAP EAN
859 254 200

1 l ...0028-010 12 576 ...9600

AGRO Hortenzia tápoldat 
•	a tápanyagok optimális aránya garantálja a hortenzia egészséges és 
erős növekedését
•	gazdagabb virághozamot és szép színeket  biztosít
•	alkalmas minden hortenzia fajtára
•	1l tápoldat = 133 l trágya öntet

ÖSSZETÉTEL: nitrogén – foszfor – kálium (7-3-6)

ELTARTHATÓSÁG	IDEJE: korlátlan, EK műtrágya

21



AGRO | TÁPOLDATOK

AGRO Tápoldat Ősz
•	az alacsony nitrogén- és magas káliumtartalom lezárja a növények 
buja növekedését és biztosítja számukra a szövetek érését a téli idős-
zak előtt
•	a növények szép külalakot nyernek és jó kondícióban lesznek
•	alkalmas kerti növényekre (pl. pl. színes tuják, hamisciprus, magyalfák, 
gyümölcsfák, szamóca, évelő növények, sziklakerti növények, azáleák, 
rhododendronok és mások), valamint szobanövénykre, melyeket 
felkészíti a téli időszakra, amikor kevesebb fényhez jutnak
•	adagolás: kinti növények - 30 ml (két zárókupak) tápoldatot öntsünk 8 
l vízhez 1 m2 területre, szobai növények - 15 ml (egy zárókupak) tápol-
datot öntsünk 2 l vízhez 

ÖSSZETÉTEL: nitrogén – foszfor – kálium (3-4-10)

ELTARTHATÓSÁG	IDEJE: korlátlan, EK műtrágya

CSOMA-
GOLÁS 

TERMÉKSZÁM 
AG-0210

MIN.
MEGREN-

DELÉS
 

DB/RAKLAP EAN
859 400 500

1 l ...4016-010 12 576 ...1176

AGRO Keserűsó tápoldat
•	alkalmas a rejtett vagy látható magnéziumhiány gyors orvoslására
•	a magnéziumhiány a tű- és lomblevelek barnulásában és lehullásában 
nyilvánul meg
•	a tápoldatot levélre permetezéssel vagy öntözővíz formájában alkal-
mazhatjuk, adagolása növényenként változik

ÖSSZETÉTEL: magnézium-oldat magnézium (5%) és kén (10%) tarta-
lommal

ELTARTHATÓSÁG	IDEJE: korlátlan, EK műtrágya

CSOMA-
GOLÁS 

TERMÉKSZÁM 
AG-0210

MIN.
MEGREN-

DELÉS
 

DB/RAKLAP EAN
859 254 200

1 l ...4017-010 12 576 ...2618

3 l ...4018-030 4 156 ...2359

A
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AGRO | TÁPOLDATOK

AGRO Kaktusz és szukkulens tápoldat
•	magasabb foszfortartalom a gazdag virágzásért és alacsonyabb nitro-
géntartalom a növekedés mérséklésére
•	kaktuszok és egyéb szárazságot kedvelő virágok tápoldatozására 
(kaktusz, aloe vera, fügekaktusz, töviskorona...)
•	használjuk a tápoldatot 1x kéthetente az egész vegetációs idő alatt
•	adagolás: 15 ml (egy zárókupak) 2 liter vízhez, alaposan keverjük el

ÖSSZETÉTEL: nitrogén – foszfor – kálium (4-7-6)

ELTARTHATÓSÁG	IDEJE: korlátlan, EK műtrágya

CSOMA-
GOLÁS 

TERMÉKSZÁM 
AG-0210

MIN.
MEGREN-

DELÉS
 

DB/RAKLAP EAN
859 254 200

0,25 l  ...4007-D25 12 1 680 ...1888

AGRO Bonszaj tápoldat
•	alacsony nitrogéntartalma korlátozza a buja növekedést és segíti az 
apróbb levelek vagy tűlevelek kialakulását – ennek köszönhetően a 
növény kompakt alakot nyer
•	egyszerű alkalmazás öntözéssel
•	használjuk a tápoldatot 1x kéthetente az egész vegetációs idő alatt 
(április -szeptember)
•	adagolás: 15 ml (egy zárókupak) 5 l vízhez, alaposan keverjük el 

ÖSSZETÉTEL: nitrogén – foszfor – kálium (4-3-9)

ELTARTHATÓSÁG	IDEJE: korlátlan, EK műtrágya

CSOMA-
GOLÁS 

TERMÉKSZÁM 
AG-0210

MIN.
MEGREN-

DELÉS
 

DB/RAKLAP EAN
859 254 200

0,25 l ...4014-D25 12 1 680 ...1925

AGRO Tápoldat citrusfélékhez
•	vastartalommal – megakadályozza a klorózis kialakulását (levelek 
sárgulását)
•	ideális tápoldat a citrusfélék minden fajtájára
•	használjuk a tápoldatot 1x kéthetente az egész vegetációs idő alatt
•	adagolás: 15 ml (egy zárókupak) 2 liter vízhez, alaposan keverjük el 

ÖSSZETÉTEL: nitrogén – foszfor – kálium (5-6-6), Fe (0,02)

ELTARTHATÓSÁG	IDEJE: korlátlan, EK műtrágya

CSOMA-
GOLÁS 

TERMÉKSZÁM 
AG-0210

MIN.
MEGREN-

DELÉS
 

DB/RAKLAP EAN
859 254 200

0,25 l  ...4015-D25 12 1 680 ...1901
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AGRO | GYEPPROGRAM

AGRO Fűmagkeverék – SPORT
•	ellenálló gyep kialakítására (letaposással szemben)
•	gyorsan nő és kiválóan regenerálódik
•	ideális intenzíven használt családi házak melletti füves területek  
(pl. medencék, gyereksarkak, teraszok), sportpályák és aktív pihenésre 
szánt területek gyepesítésére
•	0,5 kg kiszerelés 25 m2 területre, 2 kg kiszerelés 100 m2 területre  
elegendő 

ÖSSZETÉTEL: minőségi fűmag fajták keveréke

ELTARTHATÓSÁG	IDEJE: gyártástól számított 4 év

AGRO Fűmagkeverék – UNIVERZÁL
•	talaj gyors gyepesítésére
•	jó gyom ellenállóképesség és alacsony karbantartási igény
•	alkalmas épületek körüli, utak melletti, lakótelepeken való gyepes 
területek megújítására, valamint parkok és egyéb zöldterületek  
gyepesítésére
•	0,5 kg kiszerelés 25 m2 területre, 2 kg 100 m2 területre és 5 kg 250 m2 
területre elegendő 

ÖSSZETÉTEL: minőségi fűmag fajták keveréke

ELTARTHATÓSÁG	IDEJE: gyártástól számított 4 év

CSOMA-
GOLÁS 

TERMÉKSZÁM 
AG-0500

MIN.
MEGREN-

DELÉS
 

DB/RAKLAP EAN
859 400 500

0,5 kg ...0002-005 20 800 ...0063

2 kg ...0005-020 1 160 ...6096

CSOMA-
GOLÁS 

TERMÉKSZÁM 
AG-0500

MIN.
MEGREN-

DELÉS
 

DB/RAKLAP EAN
859 400 500

0,5 kg  ...0003-005 20 800 ...0148

2 kg ...0007-020 1 160 ...6119

5 kg ...0012-050 1 60 ...0155

AGRO Fűmagkeverék – PARK
•	sűrű díszgyep kialakítására
•	lassan nő, ezért szükségtelen a gyakori fűnyírás
•	alkalmas közepesen és mérsékelten terhelt területekre, mint pl. családi 
házak kertjének, parkok és vállalati épületek zöldterületének gyepesí-
tésére
•	0,5 kg kiszerelés 25 m2 területre, 2 kg kiszerelés 100 m2 területre  

ÖSSZETÉTEL: minőségi fűmag fajták keveréke

ELTARTHATÓSÁG	IDEJE: gyártástól számított 4 év

CSOMA-
GOLÁS 

TERMÉKSZÁM 
AG-0500

MIN.
MEGREN-

DELÉS
 

DB/RAKLAP EAN
859 400 500

0,5 kg ...0001-005 20 800 ...0032

2 kg ...0006-020 1 160 ...6102

A
G

R
O
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AGRO | GYEPPROGRAM

AGRO GYEPPÓTLÓ fűmagkeverék
•	a gyep felülete a vetéstől számított 3 hét után újra egyenletes lesz
•	jó csírázóképesség 
•	alkalmas gyeppótlásra és a károsodott gyepterületek regenerálására
•	0,5 kg-os kiszerelés 25 m2 területre elegendő 

ÖSSZETÉTEL: kiváló minőségű angol perje fajtákat tartalmaz

ELTARTHATÓSÁG	IDEJE: gyártástól számított 4 év

CSOMA-
GOLÁS 

TERMÉKSZÁM 
AG-0500

MIN.
MEGREN-

DELÉS
 

DB/RAKLAP EAN
859 400 500

0,5 kg ...0004-005 20 800 ...6225

2 kg ...0009-020 1 160 ...0469

AGRO Gyepexpert
•	készítmény műtrágya tartalommal
•	nitrogén- és vastartalommal – a gyep élénkzöld színéért
•	hatására a moha kiszárad, így könnyen eltávolítható a gyepes területről
•	a trágyázott gyep gyorsan regenerálódik és a mohától károsodott 
helyek gyorsabban belekötődnek az alapnövényzetbe
•	alkalmazása elsősorban tavasszal ajánlott 
•	adagolás: 3 kg készítmény 20 – 30 m2 területre, 10 kg készítmény  
70 – 100 m2 területre elegendő 

ÖSSZETÉTEL: nitrogén 5,5% + vas 2%

ELTARTHATÓSÁG	IDEJE: korlátlan

CSOMA-
GOLÁS 

TERMÉKSZÁM 
AG-0700

MIN.
MEGREN-

DELÉS
 

DB/RAKLAP EAN
859 400 500

3 kg ...4002-030 1 240 ...2656

10 kg 
(vödör)

...4003-100 1 52 ...6614
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AGRO | GYEPPROGRAM

AGRO Gyepműtrágya
•	klorid-mentes műtrágya
•	minden gyeptípusra
•	gyors hatóidő, elengedhetetlen a gyep egészséges növekedéséhez 
•	magnézium – a gyep élénkzöld színéért
•	adagolás: 10 kg műtrágya 650 m2 területre elegendő 

ÖSSZETÉTEL: összetett granulált műtrágya, nitrogén – foszfor – kálium 
(19-8-8) + 2% magnézium

ELTARTHATÓSÁG	IDEJE: korlátlan, EK műtrágya

CSOMA-
GOLÁS 

TERMÉKSZÁM 
AG-0240

MIN.
MEGREN-

DELÉS
 

DB/RAKLAP EAN
859 400 500

3 kg 
(füles zsák)

...4001-030 1 240 ...0230

10 kg
(füles zsák)

...4002-100 1 80  ...0209

10 kg
(vödör)

...4003-100 1 80  ...6928

AGRO Gyepműtrágya START
•	magas nitrogéntartalom a gyep gyors növekedéséért és regenerálódá-
sáért a téli időszak után
•	alkalmas a talaj trágyázására a fűmagok elvetése előtt
•	foszfor – az erős és egészséges gyökerekért
•	magnézium – a gyep élénkzöld színéért
•	alkalmas az első tavaszi trágyázásra
•	alkalmas alaptrágyázásra a vegetáció elején és az egész vegetációs 
időszak alatt 
•	10 kg-os csomagolás 500 m2 területre elegendő 

ÖSSZETÉTEL: 20% nitrogén-N + 23% kén-S

ELTARTHATÓSÁG	IDEJE: korlátlan, EK műtrágya

CSOMA-
GOLÁS 

TERMÉKSZÁM 
AG-0240

MIN.
MEGREN-

DELÉS
 

DB/RAKLAP EAN
859 400 500

10 kg 
(vödör)

...0048-100 1 52 ...6270

A
G
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AGRO | DEKORÁCIÓS TERMÉKEK

AGRO Fenyőkéreg
•	100% természetes anyag – környezetbarát
•	ágyások talajtakarásához (meggátolja a gyom növekedését és a víz 
elpárolgását a talajból)
•	utak melletti területek, ágyasok között, dísz- és gyümölcsfák alatt, 
játszóterek és terek körüli területek takarásához
•	70 l elegendő 1,5 m2 területre, ha betartjuk a fakéregréteg ajánlott 4-6 
cm vastagságát

ÖSSZETÉTEL: zúzott és osztályozott fenyőfa kéreg

ELTARTHATÓSÁG	IDEJE: gyártástól számított 5 év

AGRO Rózsa mulcs
•	rózsa és más bokrok körülötti területek dekorációs takarásához
•	télen védi a növényt és gyökereit a fagyástól 

ÖSSZETÉTEL: zúzott, enyhén fermentált fenyőfa kéreg egyenletes, 
finom szerkezettel

ELTARTHATÓSÁG	IDEJE: gyártástól számított 5 év

CSOMA-
GOLÁS 

TERMÉKSZÁM 
AG-0310

MIN.
MEGREN-

DELÉS
 

DB/RAKLAP EAN
859 400 500

70 l  ...0001-070 1 39 ...3613

CSOMA-
GOLÁS 

TERMÉKSZÁM 
AG-0310

MIN.
MEGREN-

DELÉS
 

DB/RAKLAP EAN
859 400 500

50 l  ...0002-050 1 51 ...7253
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AGRO | KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK

AGRO Márványőrlemény 
•	dekorációs célokra bel- és külterületeken
•	utak és útmeni területekre, belterekbe, sírokra, stb. 
•	építészeti célokra 

ELTARTHATÓSÁG	IDEJE: korlátlan

AGRO Agyaggranulátum 
•	virágföld dekoratív takarására a cserepekben 
•	a művirágok rögzítésére és más díszítő jellegű munkához
•	felhasználható a növények hidropóniai termesztésénél 

ÖSSZETÉTEL: sima felületű, duzzasztott agyaggranulátum 

ELTARTHATÓSÁG	IDEJE: korlátlan

CSOMAGOLÁS TERMÉKS-
ZÁM AG-0390

MIN.
MEGREN-

DELÉS
 

DB/RAKLAP EAN
859 400 500

5 l  (4-7 mm)  ...0004-050 1 100 ...8083

5 l  (7-14 mm)  ...0005-050 1 100 ...8069

30 kg  (7-14 mm) ...0007-300 1 35 ...8397

CSOMAGOLÁS TERMÉKSZÁM 
AG-0390

MIN.
MEGREN-

DELÉS
 

DB/RAKLAP EAN
859 400 500

1 l  (4-8 mm) ...0001-010 12 720 ...8045

5 l  (8-16 mm)  ...0002-050 1 200 ...8052

20 l  (8-16 mm)  ...0003-200 1 48 ...8229

AGRO Játszótéri homok
•	sárga	színű	bányahomok	homokozókba	és	játszóterekre

ELTARTHATÓSÁG	IDEJE: korlátlan

CSOMA-
GOLÁS 

TERMÉKSZÁM 
AG-0700

MIN.
MEGREN-

DELÉS
 

DB/RAKLAP EAN
859 400 500

20 l  ...0005-020 1 48 ...8151

A
G
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O
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AGRO | KIEGÉSZÍTŐ TERMÉKEK

AGRO Szőtt talajtakaró textília
•	magas szilárdságú speciális porózus szövet, akár 30 éves használatra 
(felhasználása olyan helyeken ajánlott, ahol nincs kitéve a közvetlen 
napsugárzásnak – pl. talajtakaró kéreg alatt)
•	meggátolja a gyom növekedését
•	kiváló víz- és légátereszető, csökkenti a víz elpárolgását, ellenálló 
a penésszel és baktériumokkal szemben
•	kiváló zöldség- és gyümölcstermesztéshez, talajtakaró és dekorációs 
anyagok alá, ültetvényeken, faiskolákon és kertépítésekhez
•	tömeg 100g/m2

AGRO Nem szőtt talajtakaró textília fekete
•	elnyeli a napsugarakat, így gátolja a gyomok növekedését
•	kiváló víz- és légáteresztő
•	csökkenti a víz elpárolgását, így a talaj megtartja nedvességét még a 
száraz időszakokban is
•	ellenáll az UV sugaraknak, a fagyok idején nem repedezik
•	kiváló zöldség- és gyümölcstermesztéshez, talajtakaráshoz (dekorációs 
fakéreg, kövek alá)
•	alkalmazható kert- és parképítéshez, közterületeken és autópályák 
mentén
•	fekete textília – tömeg 50 g/m2

AGRO Nem szőtt talajtakaró textília fehér
•	védi a növényt az időjárás viszontagságaitól
•	ellenáll az UV sugaraknak
•	víz, fény- és légáteresztő
•	csökkenti a víz elpárolgását a talajból 
•	melegen tartja a talajt
•	palánták növekedésének gyorsítására és megvédésére
•	fehér textília – tömeg 19 g/m2

CSOMAGO-
LÁS 

TERMÉKSZÁM 
AG-0901

MIN.
MEGREN-

DELÉS
 

DB/RAKLAP EAN
859 508 400

1 x 5 m ...0001-100 30 360 ...4355

1,6 x 5 m  ...0003-100 18 216 ...4362

2 x 5 m  ...0005-100 15 180 ...4379

1,6 x 10 m ...0011-100 12 144 ...6294

1 x 20 m ...0009-100 1 121 ...4386

1,6 x 20 m  ...0007-100 1 121 ...4393

CSOMAGO-
LÁS 

TERMÉKSZÁM 
AG-0902

MIN.
MEGREN-

DELÉS
 

DB/RAKLAP EAN
859 508 400

1,6 x 5 m  ...0001-050 24 288 ...5086

1,6 x 10 m  ...0003-050 15 180 ...5093

3,2 x 5 m  ...0005-050 15 180 ...5109

3,2 x 10 m ...0007-050  7 84 ...5116

CSOMAGO-
LÁS 

TERMÉKSZÁM 
AG-0902

MIN.
MEGREN-

DELÉS
 

DB/RAKLAP EAN
859 508 400

1,6 x 5 m ...0009-019 45 540 ...5154

1,6 x 10 m ...0011-019 30 360 ...5161

3,2 x 5 m ...0013-019 30 360 ...5178

3,2 x 10 m ...0015-019   15 180 ...5185
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A KRISTALON műtrágyák 1995 óta a cseh piac le-

gjobb és legismertebb műtrágyái!

Évről évre elnyerik a legkedveltebb műtrágya címet! 

Kiváló hatásuknak köszönhetően

nemcsak a vásárlók, de a profi termelők körében is 

nagyon kedveltek!
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KRISTALON

KRISTALON Termés és virág
•	a terméshozam idejének gyorsabb beindítása
•	mikroelemek vitaminként hatnak a növények jó állapotára
•	segíti a termés és virágok színeződését
•	megakadályozza a levelek sárgulását
•	általános felhasználás zöldségekre, díszcserjékre, hagymafélékre, 
aprógyümölcsre, gyümölcsfákra, stb.
•	alkalmazás öntözéssel vagy permetezéssel 1x hetente 
•	adagolás: 1 mérőkanál (10 g) műtrágya 10 l vízhez
•	0,5 kg-os csomagolás 500 l öntözővízre

ÖSSZETÉTEL:	N-P-K (15-5-30) + 3% Mg + 5% S + mikroelemek B, Mo, 
Fe, Cu, Mn, Zn

ELTARTHATÓSÁG	IDEJE: korlátlan, EK műtrágya

KRISTALON Gold
•	egyedi összetétel a virágzás aktivátornak köszönhetően (75% foszfor 
SUPER P polifoszfát formájában –a növények számára könnyebben 
felvehető és hatékonyabb)
•	mikroelemek vitaminként hatnak a növények jó állapotára
•	jobb és egészségesebb gyökérrendszer és növényszerkezet
•	gazdagabb virágzás és több termés
•	megakadályozza a levelek sárgulását
•	általános felhasználás - zöldségekre, szoba- és kerti növények minden 
fajtájára, gyümölcsfákra és bokrokra, szőlőtőkékre, stb.
•	alkalmazás öntözéssel vagy permetezéssel 1x hetente
•	adagolás: 1 mérőkanál (10 g) műtrágya 10 l vízhez
•	0,5 kg-os csomagolás 500 l öntözővízre

ÖSSZETÉTEL:	N-P-K (19-6-20) + mikroelemek B, Mo, Fe, Cu, Mn, Zn.

ELTARTHATÓSÁG	IDEJE: korlátlan, EK műtrágya

CSOMAGO-
LÁS 

TERMÉKSZÁM 
AG-0220

MIN.
MEGREN-

DELÉS
 

DB/RAKLAP EAN
859 400 500

0,5 kg ...4002-005 16 1024 ...1800

CSOMAGO-
LÁS 

TERMÉKSZÁM 
AG-0220

MIN.
MEGREN-

DELÉS
 

DB/RAKLAP EAN
859 400 500

0,5 kg ...4004-005 16 1024 ...1619

  V
IR

ÁGZÁSI AKTIVÁTO
R

KRISTALON Muskátli 
•	egyedi összetétel a virágzás aktivátornak köszönhetően (50% foszfor 
SUPER P polifoszfát formájában –a növények számára még könnyeb-
ben felvehető és hatékonyabb)
•	mikroelemek vitaminként hatnak a növények jó állapotára
•	biztosítja a növények intenzív növekedését (erős és nagy hajtások)
•	gyors és látható hatás
•	megakadályozza a levelek sárgulását
•	alkalmazható minden balkonnövényre – szurfíniák, begóniák, fuksziák, 
lobéliák, bakopák, záporvirág, bohócvirág, stb.
•	alkalmazás öntözéssel és permetezéssel 1x hetente
•	adagolás: 1 mérőkanál (10 g) műtrágya 10 l vízhez
•	0,5 kg-os csomagolás 500 l öntözővízre

ÖSSZETÉTEL: N-P-K (17-6-25) + 6% S + mikroelemek B, Mo, Fe, Cu, Mn, 
Zn

ELTARTHATÓSÁG	IDEJE: korlátlan, EK műtrágya

CSOMAGO-
LÁS 

TERMÉKSZÁM 
AG-0220

MIN.
MEGREN-

DELÉS
 

DB/RAKLAP EAN
859 400 500

0,5 kg ...4003-005  16 1024 ...4933

  V
IR

ÁGZÁSI AKTIVÁTO
R
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A prémium kategóriáju FLORIA® termekcsalád termékeit több mint  

20 éve kináljuk a piacon. Létezése óta ez a márka erős pozíciót ért el a 

piacon, a termékek a cseh, szlovák és magyar hobby árudákban és a ker-

tészetekben egyaránt megtalálható. A vásárlóknak magas minősegű

virágföldek, műtrágyák, fűmagkevérekek és dekorációs termékek egész 

sorát kínalja. A FLORIA® termékek többsége értékes összetevőket tar-

talmaz (kókusrost, mikorrhiza gombak, AQUA Cell, GUANO, perlit es 

egyebek), amelyek megkönnyítik a termesztők munkáját és segítik a

novény gondoskodást.
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Szép gyep vendégek nélkül

GYEP-ŐR GYEPMŰTRÁGYA 2 az 1-ben
•	 gyeptrágya	vakondriasztó	hatással

•	 pázsit	vakond	nélkül

•	 NPK	13-5-5	(+2	MgO	+	0,5	Fe)

•	 trágyázás:	1x	havonta	áprilistól	szeptember	elejéig

•	 EK-MŰTRÁGYA,	eltarthatóság	ideje	-	korlátlan

•	 csomagolás:	2,5	kg

ELŐNYEI
•	 egy	hónapra	elegendő	tápanyag

•	 aromatikus	anyagok	távol	tartják	a	vakon-

dot	a	gyepes	felülettől

•	 zeolit	tartalom	segíti	a	talaj	szellőzöttsé-

gét	és	leköti	a	tápanyagokat

•	 gátolja	a	moha	keletkezését
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KÓKUSZROST

Kedvezően hat a viragföldek szerkezetére és meghosszabbítja

az élettartamukat. A FLORIAR virágföldek 10-20% kókuszrostot tartalmaznak.

AIR Up

Biztosítja a gyökerek könnyebb légzését,

ezzel hozzájárul a növények buja növekedéséhez és gazdag viragzásához.

HYDROGEL

A por-koncentrátum vizes, nedves közegben felduzzad és ezáltal vizet elraktáro-

zó gélt képez. 

A HYDROGEL részecskék képesek 250–szer több víz felvételéhez és a növény 

gyökérzetének beburkolása után azt vízzel ellátni. Ezáltal csökken a növények 

károsodása az átültetésnél, a szállításnál és a tárolásnál. A növények átülteté-

sénél a Hydrogél védi a gyökérzetet és biztosítja gyökerek jobb összekapcsolá-

sát a talajjal. 

GUANO

A tengeri madarak ürülékéből származó, nagyon értékes, természetes trágya. 

A tengeri madarak leginkább tengeri halakkal táplálkoznak, ezért ürülékük 

foszforban és magnéziumban gazdag. Nagyon értékes nyersanyag, amelyet 

leginkább zöldség- és gyümölcstermesztéshez használnak fel. A GUANO kiváló 

eredményeket segít elérni a növénygondozás területén. 

MIKORRHIZA

A mikorrhizák a talaj azon részére is eljutnak, ahova a gyökerek nem. Így maxi-

málisan kihasználják a talajban elérhető összes tápanyagot. Jelenlétük a virá-

gföldekben a növények számára kedvező előnyök egész sorát jelenti, pl.: jobb 

és egyenletesebb növekedést, gazdagabb és egészségesebb gyökérrendszert, 

gazdagabb és hosszantartó virágzást, ritkább öntözést és kevesebb trágyázási 

igényt, a száraz időszak könnyebb átvészelését, a növények nagyobb ellenállá-

sát az átültetéskor valamint némely betegséggel szemben. 

MIKROELEMEK 

A FLORIA® műtrágyákban lévő mikroelemek segítik a tápanyagok felhaszná-

lását a növények egészséges növekedéséhez és fejlődéséhez. A mikroelemek 

többsége a növekedést serkenti. A mangán, vas és réz befolyásolják a fo-

toszintézis folyamatát, mikor növények a napfény energiáját használják fel 

növekedésükhöz. A mikroelemek olyan fontossak a növények részére, mint 

a vitamínok az emberek számára

pERLIT

A Perlit könnyű, szemcsés, pórusos, fehér színű, hőkezeléssel nyers perlitből 

előállított anyag. Kémiailag inert, nem toxikus, nem hydroskopikus, kiváló szorp-

ciós tulajdonságokkal rendelkezik, sűrűsége alacsony. Ellenálló a nedvességgel, 

a faggyal, a mikroorganizmusokkal és a penésszel szemben. A Perlitet a virá-

gföldek levegőellátását növeli. Stabilizálja a talaj nedvességtartalmát, javítja a 

műtrágya hasznosulást és hozzájárul a növények jó kondíciójához.

TApADÓSZER

A tápoldat alkalmazásakor a növénylevelek felületén cseppek keletkeznek, ame-

lyek lefolynak a levélről. A levéltápban lévő tapadószer segíti a levelek egyen-

letes befedését a levéltáppal , mely a  levelekre ragad és biztosítja a növény 

számára a maximális tápanyagfelvételt. 

ZEOLIT

 A zeolit természetes, ásványi eredetű anyag, melynek felhasználása a kombi-

nált műtrágyák gyártásánál igen gyakori. A FLORIA® termékcsaládba tartozó 

speciális gyepműtrágyák és Gyepek királya fűmagkeverék gyártásánál adalé-

kanyagként használjuk fel. A ZEOLIT képes a pórusaiban tárolni a vízzel együtt 

a tápanyagokat is , ezért azok nem mosódnak ki azonnal a talaj vízbe. Csökken-

ti a vízfogyasztást. A talaj szerkezetét lazítja. Felhasználható a talaj nedvesség 

szabályozására. Optimális feltételeket biztosít a magok gyors és egyenletes 

csírázásához és a gazdag gyökérrendszer fejlődéséhez. 

BENTONIT

A Bentonit az agyagfajták egyike. A tápanyagok készletraktáraként működik. 

Az öntözés után a talajban lévő tápanyagokat először felveszi, majd azokat 

a növények igénye szerint szabadítja fel . A FLORIA® virágföldekhez adagolt 

Bentonit a növények egyenletes tápanyagutánpótlását biztosítja. 

HABKŐ

Ľahký porézny prírodný materiál. Výborne zadržiava v poréznej štruktúre pemzy 

vodu a živiny a postupne ich uvoľňuje a pritom zachováva vzdušnosť virágföldu. 

LIApOR 

Duzzasztott agyagkavics, mely adalékként használható a speciális földkeveré-

kek gyártásánál. A természetes eredetű agyagkavics javítja a földkeverékek  

tulajdonságait és szabályozzák a nedvességet a gyökérrendszerben. 

Termékek
előnyei

MIKORRHIZA

LIAPOR
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FLORIA Orchidea fakéreg
•	csúcs minőségű virágföld orchideák és egyéb epifitonok termeszté-
sére 
•	mediterrán térségből származó 100% fenyőkéregből gyártott
•	szellős szerkezete megfelelő levegőellátást nyújt a növények növeke-
déséhez és a virágozáshoz 
•	segíti az orchidea gyökerek fejlődését

ÖSSZETÉTEL: Földközi-tenger térségéből származó 100% fenyőkéreg, 
kéreg mérete 15-25 mm

ELTARTHATÓSÁG	IDEJE: gyártástól számított 3 év

CSOMA-
GOLÁS 

TERMÉKSZÁM FL 
-0100

MIN.
MEGREN-

DELÉS
 

DB/RAKLAP
EAN

859 400 500

3 l ...4003-003 1 300 ...9790

FLORIA |  ORCHIDEA GONDOZÁS

FLORIA Műtrágya rudacskák orchideára
•	elősegíti az új gumók kialakulását és az orchideák egészséges fejlődését
•	biztosítja az orchideák egyenletes táplálását 2 hónapon át
•	a virágföldbe szervesanyagokat és természetes trágyát adagol
•	egyszerű és gyors alkalmazás
•	alkalmazás – a rudacskát a virágföldbe szúrjuk
•	adagolás: 2 rudacska egy növényre
•	egy csomagban 30 db rudacska 15 növényre elegendő

ÖSSZETÉTEL: a műtrágya speciális formája, N-P-K tápanyag arány (9-7-7,2) 
+ 0,08 Fe

ELTARTHATÓSÁG	IDEJE: korlátlan, EK műtrágya

CSOMAGOLÁS TERMÉKSZÁM 
FL-0250

MIN.
MEGREN-

DELÉS
 

DB/RAKLAP
EAN

859 254 200

30 db ...4001-000 40 7560 ...4957

VIRÁGZÁS
AKTIVÁTOR

FLORIA Nedves törlőkendő orchideák és szobanövé-
nyek leveleire
•	tisztítja a leveleket a mészfoltoktól
•	antisztatikus hatással - megakadályozza a por leülepedését
•	kiváló az orchidea fajták és egyéb szoba növények gondozására
•	alacsony tápanyagtartalommal – nem helyettesíti az alaptrágyázást
•	méhviasszal – növeli a levelek fényét, véd a kártevőkkel szemben

ÖSSZETÉTEL: nedves törlőkendő viráglevelek esztétikai szépségének 
javítására, tápanyagtartalommal és méhviasszal

ELTARTHATÓSÁG	IDEJE: gyártástól számított 3 év

CSOMAGO-
LÁS 

TERMÉKSZÁM 
FL-0700

MIN.
MEGREN-

DELÉS
 

DB/RAKLAP
EAN

859 400 500

6 g ...4001-000    40   13 440   ...9059

S obsahem
včelího voskuMéhviasszal
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FLORIA | KRISTÁLYOS SZERKEZETŰ 

MŰTRÁGYA ÉS DEKORÁCIÓS TERMÉKEK

FLORIA Kristályos szerkezetű műtrágya kék 
hortenziára
•	könnyen felvehető tápanyagok kiegyensúlyozott aránya 
•	minden fajta hortenzia számára
•	a műtrágya olyan anyagokat tartalmaz, melyek hatással vannak 
a virágok színére
•	a világos fajták virágai az ismételt trágyázást követően kékszínűre 
változnak
•	a magas nitrogéntartalom gyorsítja a virágszárak és a levelek 
növekedését, a nagyobb káliumtartalom erősíti a növénysejtek 
szerkezetét
•	használjuk öntözéssel és permetezéssel 1x hetente
•	adagolás: 1 mérőkanál (10 g) műtrágya 10 l vízhez
•	350 g csomagolás elegendő 350 l öntözővízre 

ÖSSZETÉTEL: 100%-osan vízben oldódó kristályos szerkezetű 
műtrágya mikroelemtartalommal, N-P-K tápanyagarány  
(17 – 5 – 8) + 2 MgO

ELTARTHATÓSÁG	IDEJE: korlátlan, EK műtrágya

ÚJRAZÁRHATÓ
ZACSKÓ

FLORIA Balnkoláda tartó
•	egyedülállóan egyszerű és hatékony balnkonláda tartó rendszer az 
ablakpárkányon
•	nem igényel fúrást vagy csavarozást az ablakkeretekbe
•	vagy a falba
•	univerzális minden típusú és méretű balkonládához

CSOMAGOLÁS TERMÉKS-
ZÁM FL-0700

MIN.
MEGREN-

DELÉS
 

DB/RA-
KLAP

EAN
858 600 964

55-105 cm (1 db) ...0001-000  - - ...9097

95-185 cm (1 db) ...0002-000 - - ... 9103

CSOMAGOLÁS TERMÉKSZÁM 
FL-0220

MIN.
MEGREN-

DELÉS
 

DB/RA-
KLAP

EAN
858 600 964

350 g ...4001-D35 16 768 ...8335

FLORIA Decorative Color Mulch
•	kitűnik hosszú élettartamával
•	az újraszórás 4 évente ajánlott
•	a felhasznált festék természetes  
•	színezőanyagokból gyártott négy színárnyalatban (barna,  
narancssárga, sötétvörös, sárga)
•	az apríték mérete 15 – 25 mm
•	adagolás: 3 – 5 cm réteg
•	70 l csomagolás elegendő 5 m2 területre 

ÖSSZETÉTEL: természetes festékkel színezett , kéregtelenített  
tűlevelűfa aprítéka 15-25 mmm 

ELTARTHATÓSÁG	IDEJE: gyártástól számított 3 év

CSOMAGOLÁS TERMÉKSZÁM 
FL-0330

MIN.
MEGREN-

DELÉS
 

DB/RAKLAP EAN
859 400 500

70 l barna ...0001-070 1 36 ...7741

70 l narancssárga ...0003-070 1 36 ...7697

70 l sötétvörös ...0002-070 1 36 ...7758

70 l sárga ...0004-070 1 36 ..7734

F
L

O
R

IA

36



FLORIA Mediterrán dekorációs fenyőkéreg
•	kitűnik dekoratív jellegével
•	más anyagot nem tartalmaz
•	ideális dekoratív talajtakarásra virágcserepekben és ágyasokban
•	az újraszórás 4 évente ajánlott
•	terráriumok díszítésére is alkalmas
•	adagolás: 3-5 cm-es rétegben
•	45 l csomagolás elegendő 3 m2 területre

ÖSSZETÉTEL: Földközi-tenger térségéből származó 100% fenyőkéreg, 
kéreg mérete 25-45 mm

ELTARTHATÓSÁG	IDEJE: gyártástól számított 3 év

FLORIA Mediterrán dekorációs fenyőkéreg
•	ideális dekoratív talaj takarásra virágcserepekben otthon és az  
erkélyen
•	kitűnik dekoratív jellegével
•	válogatott méretű kéregdarabok 5 – 15 mm

ÖSSZETÉTEL: a Földközi-tengertérségéből származó 100 % fenyőkéreg

ELTARTHATÓSÁG	IDEJE: gyártástól számított 3 év

FLORIA Dekorációs fenyőkéreg
•	dekoratív jellegű
•	megakadályozza a talajkiszáradását, errózió keletkezését és a gyom 
növekedését az ágyásokban
•	az újraszórás 4 évente ajánlott
•	adagolás: 3 – 5 cm-es réteg
•	70 l csomagolás elegendő 5 m2 területre 

ÖSSZETÉTEL: osztályozott vörösfenyő és erdei fenyőkéreg, kéreg 
mérete 25 – 60 mm

ELTARTHATÓSÁG	IDEJE: gyártástól számított 5 év

CSOMA-
GOLÁS 

TERMÉKSZÁM 
FL-0310

MIN.
MEGREN-

DELÉS
 

DB/RAKLAP
EAN

859 400 500

70 l ...0001-070 1 39 ...2364

CSOMA-
GOLÁS 

TERMÉKSZÁM 
FL-0320

MIN.
MEGREN-

DELÉS
 

DB/RAKLAP
EAN

859 400 500

5 l ...0001-005 1 250 ...2326

CSOMA-
GOLÁS 

TERMÉKSZÁM 
FL-0320

MIN.
MEGREN-

DELÉS
 

DB/RAKLAP
EAN

859 400 500

45 l ...0002-045 1 39 ...2258

FLORIA | DEKORÁCIÓS TERMÉKEK
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FLORIA Fűmagkeverék SPORT
•	alacsony, finom levelű, sötétzöld gyepfelület biztosít
•	gyors növekedést
•	gyom ellenálló képességet és az új fű gyors bekapcsolását biztosítja  
a meglévő gyepfelületbe 
•	nagy terhelést bíró gyep
•	 adagolás: 1 kg = 40 m2

ÖSSZETÉTEL: magas minőségű fűmagfajták

ELTARTHATÓSÁG	IDEJE: gyártástól számított 4 év

FLORIA Fűmagkeverék PARK
•	*szélesebb levelű fűszálak jellemzik
•	kertek, lakótelepek, parkok és útmenti zöldterületek gyepesítésére alkal-
mas enyhén terhelt parkos, kertes területekre is
•	közepesen teherbíró és taposás tűrő
•	vetés után gyorsan kikel
•	nem igényel gyakori gondozást
•	adagolás: 1 kg = 40 m2

ÖSSZETÉTEL: jó minőségű fűfajták

ELTARTHATÓSÁG	IDEJE: gyártástól számított 4 év

CSOMA-
GOLÁS 

TERMÉKSZÁM 
FL-0500

MIN.
MEGREN-

DELÉS
 

DB/RAKLAP EAN
859 400 500

1 kg ...0004-010 10 300 ...2722

CSOMA-
GOLÁS 

TERMÉKSZÁM 
FL-0500

MIN.
MEGREN-

DELÉS
 

DB/RAKLAP EAN
859 400 500

1 kg ...0005-010 10 300 ...2746

FLORIA Fűmagkeverék ÁRNYÉK
•	finom és sűrű gyepfelület biztosít
•	a gyep jól bírja a nagyobb talajnedvességet és a gyakori árnyékot
•	a gyepet finom fűszálak jellemzik
•	alkalmas árnyékos kertekbe, nem igényel sok napsütést
•	adagolás: 1 kg = 40 m2

ÖSSZETÉTEL: kiváló minőségű fűfajták

ELTARTHATÓSÁG	IDEJE: gyártástól számított 4 év

CSOMA-
GOLÁS 

TERMÉKSZÁM 
FL-0500

MIN.
MEGREN-

DELÉS
 

DB/RAKLAP EAN
859 400 500

1 kg ...0007-010 10 300 ...2784

FLORIA | GYEPPROGRAM
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FLORIA Fűmagkeverék REGENERÁCIÓ
•	a fűmagkeverék gyorsan benövi a gyep megkárosodott felületét
•	károsodott és ritka gyepterületek utánvetésére
•	a gyep gyorsan nő 
•	a fűmagkeverék alkalmas minden fajta gyep utánvetésére
•	adagolás: 1 kg = 40 m2

ÖSSZETÉTEL: speciális fűfajták

ELTARTHATÓSÁG	IDEJE: gyártástól számított 4 év

CSOMA-
GOLÁS 

TERMÉKSZÁM 
FL-0500

MIN.
MEGREN-

DELÉS
 

DB/RAKLAP EAN
859 400 500

1 kg ...0008-010 10 300 ...2791

FLORIA Gyep-őr gyepműtrágya 2 az 1-ben vakond-
riasztó hatással 
•	a gyepet 1 hónapon át táplálja
•	a zeolitban található illóanyagok elriasztják a vakondot a gyepterületről
•	a zeolit szellőssé teszi a talajt és megköti a tápanyagokat
•	a zeolit elnyomja a moha kialakulását
•	adagolás: 25 g/m2

•	2,5 kg-os csomagolás 100 m2 területre elegendő

ÖSSZETÉTEL: granulált műtrágya, illóanyagokkal átitatott zeolit, N-P-K 
tápanyagarány (13-5-5) + 2 % MgO + 0,5 % Fe

ELTARTHATÓSÁG	IDEJE: korlátlan, EK műtrágya

CSOMA-
GOLÁS 

TERMÉKSZÁM 
FL-0240

MIN.
MEGREN-

DELÉS
 

DB/RAKLAP EAN
859 400 500

2,5 kg ...4001-025 1 240 ...7185

FLORIA Gyepexpert
•	egyszerű alkalmazás - keverjük össze vízzel és locsoljuk meg a gyepet 
•	azonnali hatás – rögtön az alkalmazást követően
•	erősíti a gyepet 
•	a gyepnek élénkzöld színt ad
•	adagolás: 40 g-ot 10 l vízhez
•	0,5 kg csomagolás 125 m2 területre

ÖSSZETÉTEL:	vastartalmú speciális műtrágya - Fe (27 %)

ELTARTHATÓSÁG	IDEJE: korlátlan, EK műtrágya

CSOMA-
GOLÁS 

TERMÉKSZÁM 
FL-0700

MIN.
MEGREN-

DELÉS
 

DB/RAKLAP EAN
859 400 500

0,5 kg ...4002-0005 16 768 ...2111

MOHA ELLEN

FLORIA | GYEPPROGRAM
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DRENÁŽ

KOMPOST

SUBSTRÁT

DRENÁŽ

KOMPOST

SUBSTRÁT Felső réteg=földkeverék

DRENÁŽ

KOMPOST

SUBSTRÁT

DRENÁŽ

KOMPOST

SUBSTRÁT

Középső réteg=komposzt

Alsó réteg=vízelvezetés

felhasználható mindenhol, ahol nincs termőföld
tavasszal a föld gyorsabban felmelegszik ezért a növények gyorsan növekednek
védi a termést a csigáktól, házi állatoktól és kártevőktől
alkalmas mozgáskorlátozottaknak

EMELT ÁGYÁSOK
kényelmesebb termesztés!

40



Az ökológiai gazdálkodás tekintettel van nem csak a környezetre és  

a természetre, de az egészségünkre is.

A NATURA termékcsalád termékei olyan fogyasztók számára

készültek, akik fontosnak tartják az egészséges életmódot és

a természet védelmét. Családjuk és önmaguk számára  

vegyszermente gyümölcsöket és zöldségeket szeretnének

termeszteni. A termékcsalád minden terméke természetes

alapanyagokból készült.
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NATURA Marhatrágya  
•	hagyományos trágya, alaptrágyázásra az ültetés előtt
•	felhasználható az egész kertben és az üvegházban is
•	zöldségek és gyümölcsök trágyázására 
•	növeli a talaj vízmegtartó képességét
•	hozzájárul a talaj magasabb termékenységéhez
•	nem tartalmaz gyommagvakat 

ELTARTHATÓSÁG	IDEJE: gyártástól számított 5 év

CSOMA-
GOLÁS 

TERMÉKSZÁM 
NA-0260

MIN.
MEGREN-

DELÉS
 

DB/RAKLAP EAN
858 600 964

6 kg  ...4006-060 1 80 ...1336

 NATURA |HAGYOMÁNYOS SZERVES 

TRÁGYA

N
A

T
U

R
A

42



NATURA Gyógy-és fűszernövény tápoldat
•	kiváló minőségű természetes szerves tápoldat
•	elősegíti a gazdag gyökérrendszer kialakulását
•	a tápanyagok könnyen felvehetők
•	egyedülálló összetétel a varázslatos aromáért és jellegzetes ízért
•	minden fajta gyógynövény és konyhai zöldség trágyázására  
(majoránna, zsálya, kakukkfű, citromfű, stb.),fűszer- és egyéb 
•	aromanövények termesztésére termesztőedényekben és a szabad 
talajban
•	ökológiai termesztésre alkalmas
•	alkalmazás a növény gyökeréhez 1x 14 naponta
•	adagolás: kb. 1 zárókupak (15ml) 1-3 l vízhez, majd keverjük el

ÖSSZETÉTEL: szárított melasz és őrölt ásványi foszfát; N-P-K tápanya-
garány (5,0-1,5-9,0)

ELTARTHATÓSÁG	IDEJE: gyártástól számított 5 év

NATURA Gyógy-és fűszernövény virágföld
•	 egyedülálló finom virágföld
•	alkalmas gyogynövények és zöldfűszerek magvetésére, ültetésére  
termesztőedényekben és a szabad talajban
•	egyedi szerkezete biztosítja a talaj megfelelő szellőzöttségét és a növény 
gyékerrendszerének gyors fejlődését
•	szerves trágyát tartalmaz – beindjtja a növény növekedését
•	magas nedvszívó kepességű, ezt követőén kiválóan látja el a növényt 
vízzel – nem áll fenn a gyökerek rothadásának veszélye
•	ökológiai termesztésre alkalmas
•	nem alkalmas savas közeget kedvelő növények

ÖSSZETÉTEL: tőzeg, kókuszrost, agyag, szerves trágya, természetes 
mészkő

ELTARTHATÓSÁG	IDEJE: gyártástól számított 3 év

CSOMA-
GOLÁS 

TERMÉKSZÁM 
NA-0100

MIN.
MEGREN-

DELÉS
 

DB/RAKLAP EAN
858 600 964

10 l ...4004-010 1 240 ...1786

CSOMA-
GOLÁS 

TERMÉKSZÁM 
NA-0210

MIN.
MEGREN-

DELÉS
 

DB/RAKLAP EAN
859 400 500

 0,5 l ...4003-005 12 1 200 ...4160

NATURA | GYÓGYNÖVÉNYKERT
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NATURA Kertészeti tápoldat
•	kiváló minőségű természetes szerves tápoldat
•	segíti a gazdag gyökérrendszer fejlődését
•	a nitrogén 50%-a az első két hétben szívódik fel, a többi a következő 2-4 
hétben
•	a nyomelemek egyszerű felszívódása
•	általános felhasználás – zöldségek, gyümölcsök, szőlőtőkék, gyümölcsfák és
•	bokrok, díszcserjék trágyázásara otthon és a kertben is
•	alkalmazas 1x 14 naponta a növények gyökeréhez vagy levélre permetezé-
ssel,
•	alkalmazható csepegtető öntözésre
•	adagolás: kb. 1 zárokupak (15 ml) 1-3 l vízhez

ÖSSZETÉTEL: szárított melasz és őrölt ésvanyi foszfát; N-P-K tápanyagarány
(5,0-1,5,9,0)

ELTARTHATÓSÁG	IDEJE: gyártástól számított 5 év

NATURA Szerves tápoldat zöldségre
•	magasabb kálium és nyomelemek tartalma hozzájárul a zöldség 
növekedéséhez és beéréséhez
•	javítja a talaj minőségét
•	segíti a gazdag gyökérrendszer fejlődését
•	alkalmas minden zöldség fajta trágyázására föleg paradicsom, paprika, 
uborka, tök, cukkini, dinnye és más
•	ökológiai termesztésre alkalmas
•	alkalmazas 1x 14 naponta a növények gyökeréhez vagy levélre per-
metezéssel,
•	adagolás: kb. 1 zárokupak (15 ml) 1-3 l vízhez

ÖSSZETÉTEL: szárított melasz és őrölt ésvanyi foszfát; N-P-K tápanya-
garány (5,0-1,5,9,0)

ELTARTHATÓSÁG	IDEJE: gyártástól számított 5 év

NATURA Kertészeti Virágföld
•	egyedülálló finom virágföld általános felhasználásra
•	ökológiai termesztésre alkalmas
•	alkalmas zöldség és virágpalánták, gyümölcsfák és bokrok kiültetésére
•	egyedi szerkezete biztosítja a talaj megfelelő szellőzöttségét és a növény 
gyökérrendszerének
•	gyors fejlődését
•	szerves trágyát tartalmaz – beindítja a növény növekedését
•	magas nedvszívó képességű, ezt követően kiváloan látja el a növényt 
vízzel

ÖSSZETÉTEL: tőzeg, kókuszrost, agyag és
természetes mészkő, szerves trágya

ELTARTHATÓSÁG	IDEJE: gyártástól számított 3 év

CSOMA-
GOLÁS 

TERMÉKSZÁM 
NA-0100

MIN.
MEGREN-

DELÉS
 

DB/RAKLAP EAN
858 600 964

20 l   ...4001-020 1 120 ...0840

50 l  ...4002-050  1 51 ...1489

CSOMA-
GOLÁS 

TERMÉKSZÁM 
NA-0210

MIN.
MEGREN-

DELÉS
 

DB/RAKLAP EAN 
859 400 500

1 l ...4001-010 12 576 ...4153

CSOMA-
GOLÁS 

TERMÉKSZÁM 
NA-0210

MIN.
MEGREN-

DELÉS
 

DB/RAKLAP EAN
859 254 200

1 l ...4004-010 12 576 ...9648

NATURA | EGÉSZ KERT
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NATURA Szerves trágya paradicsom és paprika
•	kivaló minőségű természetes granulált szerves trágya
•	maláta baktériumtartalom segíti a gazdag gyökérrendszer fejlődését és 
gyorsabb
•	tápanyagfelvételt
•	hosszantartó hatás – a nitrogén fokozatosan szabadul fel
•	a szerves anyagok serkentik a talaj biológiai aktivitását
•	minden fajta paradicsom és paprika trágyázására
•	alkalmazas kiszórva és a talajba dolgozva 

ÖSSZETÉTEL: malátacsíra, toll és csontliszt, szárított melasz;  
N-P-K tápanyagarány (7,5-0,4-2,5), alacsony kloridtartalom 

ELTARTHATÓSÁG	IDEJE: gyártástól számított 5 év

NATURA Földkeverék paradicsom, paprika és uborka
•	ökológiai termesztésre szabad földben vagy termesztőedényben
•	finom természetes földkeverék
•	optimális levegösztetés biztosítja a gyökérrendzer gyorsabb növekedését
•	 magas nedvszívó képességű, ezt követően kiváloan látja el a növényt 
vízzel
•	minden paradicsom, paprika és uborka fajtára 

ÖSSZETÉTEL:tőzeg, kókuszrost, agyag és természetes mészkő, szerves 
trágya

ELTARTHATÓSÁG	IDEJE: gyártástól számított 3 év

CSOMA-
GOLÁS 

TERMÉKSZÁM 
NA-0100

MIN.
MEGREN-

DELÉS
 

DB/RAKLAP EAN
858 600 964

50 l ...4008-050 1 51 ...1885

NATURA Szerves trágya uborka, cukkini, tök és dinnye
•	kivaló minőségű természetes granulált szerves trágya
•	maláta baktériumtartalom segíti a gazdag gyökérrendszer fejlődését és 
gyorsabb
•	tápanyagfelvételt
•	hosszantartó hatás – a nitrogén fokozatosan szabadul fel
•	a szerves anyagok serkentik a talaj biológiai aktivitását
•	minden fajta uborka, cukkini, tök és dinnye trágyázására
•	alkalmazas kiszórva és a talajba dolgozva

ÖSSZETÉTEL:	malátacsíra, toll és csontliszt, szárított melasz; 
N-P-K tápanyagarány (7,5-0,4-2,5), alacsony kloridtartalom

ELTARTHATÓSÁG	IDEJE: gyártástól számított 5 év

CSOMA-
GOLÁS 

TERMÉKSZÁM 
NA-0260

MIN.
MEGREN-

DELÉS
 

DB/RAKLAP EAN
859 254 200

1,5 kg ...4008-015 8 240 ...9686

CSOMA-
GOLÁS 

TERMÉKSZÁM 
NA-0260

MIN.
MEGREN-

DELÉS
 

DB/RAKLAP EAN
859 254 200

1,5 kg ...4007-015 8 240 ...9662

NATURA | ZÖLDSÉG
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NATURA Vízelvezető réteg
•	emelt ágyások alsó rétege
•	vastag szerkezet a víz és a levegő áteresztéséhez
•	a felesleges vizet elvezeti és levegőt szolgáltat

ÖSSZETÉTEL: mechanikusan aprított természetes fa anyag

ELTARTHATÓSÁG	IDEJE: gyártástól számított 5 év

CSOMA-
GOLÁS 

TERMÉKSZÁM 
NA-0330

MIN.
MEGREN-

DELÉS
 

DB/RAKLAP EAN
858 600 964

70 l ...04001-070 1 36 ...1878

NATURA Komposzt emelt ágyásokra
•	emelt ágyások középső rétege
•	humusz, tápanyagok és nyomelemek forrása
•	a tápanyagok fokozatosan szabadulnak fel
•	bomlása során hő szabadul fel=energia a növekedéshez

ÖSSZETÉTEL: növényi alapú szerves trágya dolomitos mészkő hozzáadá-
sával

ELTARTHATÓSÁG	IDEJE: gyártástól számított 3 év

CSOMA-
GOLÁS 

TERMÉKSZÁM 
NA-0100

MIN.
MEGREN-

DELÉS
 

DB/RAKLAP EAN
858 600 964

50 l ...4006-050 - 51 ...1908

NATURA Földkeverék emelt ágyásokra
•	emelt ágyás felső rétege
•	optimális levegősztetést biztosít a gyökérrendzernek
•	3-4 hétre elegendő indító adag szerves trágya
•	minden zöldség és gyümölcs fajtára
•	nem alkalmas savanyú közeget kedvelő növényeknek

ÖSSZETÉTEL: tőzeg, kókuszrost, agyag, mészkő, szerves trágya

ELTARTHATÓSÁG	IDEJE: gyártástól számított 3 év

CSOMA-
GOLÁS 

TERMÉKSZÁM 
NA-0100

MIN.
MEGREN-

DELÉS
 

DB/RAKLAP EAN
858 600 964

50 l ..4005-050 1 51 ...1892

NATURA | EMELT ÁGYÁSOK
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A MR. GARDEN termék csoport egy alap kínálat,  

melyett kevésbé igyényes kertészeknek ajánljuk. It  

megtalálhatóak a MR. GARDEN földkeverékek,  

tápoldatok, tőzegek, dekorációs termékek és  

fűmagkeverékek.
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MR.GARDEN Általános virágföld
•	szerkezete biztosítja a gyökérzet megfelelő szellőzöttségét
•	nagy vizfelvevő kepessége biztosítja a növény jó vízellátását
•	ellátja a növényt az összes szükséges tápanyaggal és mikroelemmel 

ÖSSZETÉTEL: tápanyagokkal dusitott tőzegből előállitott virágföld 
beállitott pH ertékkel 

ELTARTHATÓSÁG	IDEJE: gyártástól számított 3 év

MR.GARDEN Szobanövény virágföld
•	biztosítja a gyökérzet megfelelő szellőzöttségét
•	ellátja a növényt az összes szükséges tápanyaggal és mikroelemmel
•	speciálisan előállított virágföld szobai növények termesztésére 

ÖSSZETÉTEL: tápanyagokkal dusitott tőzegből előállitott virágföld 
beállitott pH ertékkel

ELTARTHATÓSÁG	IDEJE: gyártástól számított 3 év

MR.GARDEN Földkeverék magvetéshez és  
szaporításhozMI
•	optimális környezetet biztosít a virágok és zöldségek előtermeszté-
séhez
•	finomított szerkezetű virágföld
•	alacsony sótartalma megkonnyíti a gyors és egyenletes csírázást
•	virágok ás zöldségek magvetéséhez, gyokereztetéséhez, palántane-
veléshez 

ÖSSZETÉTEL: tápanyagokkal dúsított tőzegből és homokból előállított 
virágföld beállított pH ertékkel

ELTARTHATÓSÁG	IDEJE: gyártástól számított 3 évCSOMA-
GOLÁS 

TERMÉKSZÁM 
ZG-0100

MIN.
MEGREN-

DELÉS
 

DB/RAKLAP EAN 
859 400 500

20 l ...0001-020 1 120 ..3774

50 l ...0002-050 1 51 ...3620

70 l ...0013-070 1 36
859 254 200 

8658

CSOMA-
GOLÁS 

TERMÉKSZÁM 
ZG-0100

MIN.
MEGREN-

DELÉS
 

DB/RAKLAP EAN 
859 400 500

10 l ..0008-010 1 240 ...3989

20 l ...0012-020 1 120 ...4221

CSOMA-
GOLÁS 

TERMÉKSZÁM 
ZG-0100

MIN.
MEGREN-

DELÉS
 

DB/RAKLAP EAN 
859 400 500

10 l ...0005-010 1 240 ...4283

MR.GARDEN |  FÖLDKEVERÉKEK
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NMR.GARDEN Muskátli és balkonnövény virágföld

•	biztosítja a gyökérzet megfelelő szellőzöttségét, ezzel gyorsítja
•	a gyökérrendszer képződését
•	ellátja a növényt az összes szükséges tápanyaggal és mikroelemmel
•	speciálisan előállitott virágföld muskátlik és balkonnövények
•	termesztésére 

ÖSSZETÉTEL: tápanyagokkal dúsított tőzegből, komposztból és egya-
gból előállított virágföld beállított pH ertékkel

ELTARTHATÓSÁG	IDEJE: gyártástól számított 3 év

MR.GARDEN Tőzeg
•	általanosan felhasználható – mezőgazdaságban, kertészetben és 
erdészetben
•	a talaj szervesanyag tartalmának gazdagítására
•	javítja a föld fizikai és biológiai tulajdonságait
•	alkalmas termesztési földkeverék készítéséhez
•	különösen alkalmas savanyú közeget kedvelő növények számára 

ÖSSZETÉTEL: magas minőségű természetes tőzeg adalékok nélkül

ELTARTHATÓSÁG	IDEJE: gyártástól számított 3 év

CSOMA-
GOLÁS 

TERMÉKSZÁM 
ZG-0100

MIN.
MEGREN-

DELÉS
 

DB/RAKLAP EAN 
859 400 500

20 l ..0003-020 1 120 ...4863

50 l ...0004-050 1 51 ...3644

CSOMA-
GOLÁS 

TERMÉKSZÁM 
ZG-0100

MIN.
MEGREN-

DELÉS
 

DB/RAKLAP EAN 
859 400 500

20 l ..0009-020 1 120 ...4290

50 l ...0010-050 1 51 ...4306

MR.GARDEN |  FÖLDKEVERÉKEK

49



MR.GARDEN Orchidea tápoldat
•	tápoldat orchideák egészséges növekedésére és gazdag virágzására
•	öntozésre: 15 ml tápoldatot (egy zarókupak) öntsünk 4 l vízhez
•	levélre való permetezésre: 15 ml tápoldatot (egy zárokupak) öntsünk 
8 l vízhez
•	a vegetációs idő alatt, tehát áprilistól szeptemberig, kéthetente  
egyszer hasznaljuk

ÖSSZETÉTEL: nitrogén – foszfor – kálium 6-5-6

ELTARTHATÓSÁG	IDEJE: gyártástól számított 3 év

MR.GARDEN Általános tápoldat
•	elősegíti a növények egészséges növekedését és gazdag virágzását
•	tápoldat minden szobai, balkon- és terasznövényre és egyéb kerti 
növényekre
•	használjuk a tápoldatot 1x kéthetente az egész vegetációs idő alatt,  
1x havonta a vegetációs időn kívül
•	adagolás: 15 ml (egy zárókupak) 2 liter vízhez, alaposan keverjük el

ÖSSZETÉTEL: nitrogén – foszfor – kálium (4-2-3)

ELTARTHATÓSÁG	IDEJE: korlátlan

MR.GARDEN Szarvasmarhatrágya
•	szarvasmarhatrágya elsősorban mezőgazdasági termásek,  
gyümölcsfák
•	és zöldségek trágyázására
•	a tápanyagokon kívül a talajt ellátja könnyen bomló szerves  
anyagokkal
•	javít a talaj szerkezetén, vízháztartásán
•	3 l trágya 1 m2 talajra az őszi és tavaszi időszakban

ÖSSZETÉTEL: szerves trágya tőzeggel gazdagítva

ELTARTHATÓSÁG	IDEJE: gyártástól számított 3 év

CSOMA-
GOLÁS 

TERMÉKSZÁM 
ZG-0260

MIN.
MEGREN-

DELÉS
 

DB/RAKLAP EAN 
858 600 964

15 l ...0001-015 1 150 ...0741

50 l ...0002-050 1 51 ...0789

CSOMA-
GOLÁS 

TERMÉKSZÁM 
ZG-0210

MIN.
MEGREN-

DELÉS
 

DB/RAKLAP EAN 
859 400 500

0,5 l ..0003-005 10 1 200 ...3972

CSOMA-
GOLÁS 

TERMÉKSZÁM 
ZG-0210

MIN.
MEGREN-

DELÉS
 

DB/RAKLAP EAN 
859 400 500

0,5 l ..0001-010 10 1 200 ...3767

MR.GARDEN | TÁPOLDATOK ÉS TRÁGYÁK
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MR.GARDEN Fenyőmulcs
•	megtartja a talaj nedvességet
•	a talajt humusszal gazdagítja
•	megakadályozza a gyom kikelését
•	elsősorban a talaj dekorácios takarására használható 

ÖSSZETÉTEL: kivaló minősegű, tűlevelű fákból készült dekorációs 
készítmény 

ELTARTHATÓSÁG	IDEJE: gyártástól számított 5 év

MR.GARDEN Decorative Colour Mulch
•	kivaló minőségű dekorációs készítmény
•	környezetkímélő szinezékek felhasználásával készült
•	hosszú élettartam jellemzi
•	natur termék 

ÖSSZETÉTEL: kivaló minőségű, tűlevelű fákból készült dekorációs 
készítmény

ELTARTHATÓSÁG	IDEJE: gyártástól számított 3 év

CSOMA-
GOLÁS 

TERMÉKSZÁM 
ZG-0310

MIN.
MEGREN-

DELÉS
 

DB/RAKLAP EAN 
859 400 500

50 l ..0001-050 1 150 ...3798

70 l ...0002-070 1 51 ...3637

CSOMAGO-
LÁS 

TERMÉKSZÁM 
ZG-0330

MIN.
MEGREN-

DELÉS
 

DB/RAKLAP EAN 
858 600 964

50 l 
(narancssárga)

..0002-050 1 51 ...0758

50 l 
 (sötétvörös)

...0001-050 1 51 ...0734

CSOMA-
GOLÁS 

TERMÉKSZÁM 
ZG-0100

MIN.
MEGREN-

DELÉS
 

DB/RAKLAP EAN 
859 400 500

2 l ...0011-002 1 300 ...4252

MR.GARDEN Fakéreg orchideákhoz 
•	összetétele biztosítja az orchideák gyökerzetének optimális légellá-
tását
•	alkalmas orchideák (főleg Phalaenopsis, Cattleya ) és egyéb epifitikus
•	növények termesztéséhez 

ÖSSZETÉTEL: speciális fakéregből készített orchidea ültetőközeg 

ELTARTHATÓSÁG	IDEJE: gyártástól számított 3 év
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MR.GARDEN | DEKORÁCIÓS TERMÉKEK
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MR.GARDEN Fűmagkeverék – UNIVERZÁL
•	alkalmas gyors fűvesitésre és épületek körüli, utak melletti, valamint
•	lakótelepeken való gyepes területek megűjítására
•	szintén használható parkok és egyéb gyepes területek fűvesítésére
•	kevesebb karbantartást igényel és jobban ellenáll a gyomoknak
•	1 kg kiszerelés 50 m2 területre elegendő

ÖSSZETÉTEL: minőségi fűmag fajták keveréke

ELTARTHATÓSÁG	IDEJE: gyártástól számított 4 év

CSOMA-
GOLÁS 

TERMÉKSZÁM 
ZG-0500

MIN.
MEGREN-

DELÉS
 

DB/RAKLAP EAN 
859 400 500

1 kg ...0004-010 10 300 ...5662

MR.GARDEN Fűmagkeverék – PARK
•	alkalmas közepesen és mérsékelten terhelt területek gyepesítésére,
•	mint pl. családi hazák kertje, parkok és vállalati épületek zöldterülete
•	alacsony novésű, sűrű, lassan növekvő fajta, ennek köszönhetően nem
•	szükséges a gyakori fűnyírás
•	1 kg kiszerelés 50 m2 területre elegendő

ÖSSZETÉTEL: minőségi fűmag fajták keveréke 

ELTARTHATÓSÁG	IDEJE: gyártástól számított 4 év

CSOMA-
GOLÁS 

TERMÉKSZÁM 
ZG-0500

MIN.
MEGREN-

DELÉS
 

DB/RAKLAP EAN 
859 400 500

1 kg ...0006-010 10 300 ...4887
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MR.GARDEN | GYEPPROGRAM
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MR.GARDEN Fűmagkeverék – SPORT
•	alkalmas erős igénybevételnek kitett területek telepítésére mint pl.
•	családi házak melletti területek (medencék, gyereksarok, kertiházak
•	körül), valamint sportpályak és aktív pihenésre használt területek
•	gyepesítésére
•	1 kg kiszerelés 50 m2 területre elegendő

ÖSSZETÉTEL: minősegi fűmag fajták keveréke 

ELTARTHATÓSÁG	IDEJE: gyártástól számított 4 év

MR.GARDEN Fűmagkeverék –Gyeppótló
•	a vetéstől számított 3 hét után a gyep újra egyenletes lesz
•	gyors csirázás és erős hajtás jellemzi
•	alkalmas a sérült gyepes területek gyors regenerációjához és  
utánvetéshez
•	0,5 kg fűmagkeverék 25 m2 -re elegendő

ÖSSZETÉTEL: minősegi fűmag fajták keveréke 

ELTARTHATÓSÁG	IDEJE: gyártástól számított 4 év

CSOMA-
GOLÁS 

TERMÉKSZÁM 
ZG-0500

MIN.
MEGREN-

DELÉS
 

DB/RAKLAP EAN 
859 400 500

1 kg ...0005-010 10 300 ...4870

CSOMA-
GOLÁS 

TERMÉKSZÁM 
ZG-0500

MIN.
MEGREN-

DELÉS
 

DB/RAKLAP EAN 
859 400 500

1 kg ...0008-010 10 300 ...4337

MR.GARDEN | GYEPPROGRAM
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MR.GARDEN | GYEPPROGRAM

MR. GARDEN Gyepműtrágya
•	alkalmas trágyázásra és tápanyag utánpótlásra egész évben
•	magas nitrogén tartalom
•	a gyep a trágya magnézium tartalmának köszönhetően elénkzöld lesz
•	a granulátumokat a fűnyírás után a száraz gyepfelületen egyenletesen 
szórjuk el
•	a trágyázást áprilistól szeptemberig végezzük, havonta egyszer

ÖSSZETÉTEL: nitrogén – foszfor – kálium 15-5-5 + 2 MgO

ELTARTHATÓSÁG	IDEJE: korlátlan

MR. GARDEN Őszi Gyepműtrágya
•	alkalmas őszi trágyázásra 
•	magas kálium tartalom
•	növeli a gyep ellenálló képességét a kifagyással szemben
•	csökkenti a gombás fertőzések kialakulásának veszélyét

ÖSSZETÉTEL: nitrogén – foszfor – kálium 7-7-17

ELTARTHATÓSÁG	IDEJE: korlátlan

CSOMA-
GOLÁS 

TERMÉKSZÁM 
ZG-0240

MIN.
MEGREN-

DELÉS
 

DB/RAKLAP EAN 
859 400 500

10 kg ...0002-100 1 52 ...4962

CSOMA-
GOLÁS 

TERMÉKSZÁM 
ZG-0240

MIN.
MEGREN-

DELÉS
 

DB/RAKLAP EAN 
859 400 500

10 kg ...4001-100 1 52 ...5488
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Elérhetőség

Budapešť
Debrecen 

Szeged

Nyíregyháza

Kecskemét 

Székesfehervár

Miskolc
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Györ 

AGRO CS HUNGARY, Kft.

Rákóczi út 38, fsz.1.a.

3100 Salgótarján

Hungary

Kereskedelmi menedzserek:

Közép és Kelet Magyarország             

tel: 0036-20/429-3988

Nyugat Magyarország                      

 tel: 0036-20/414-4711

Megrendelések és számlázás:

tel: 0036-32-410 155

fax: 0036-32-410 165

rendeles@agrocs.hu

Közgazdász:

tel: 0036-32-814-844

Logisztika, göngyölegek:

tel: 00421 905/798 693

logistika@agrocs.sk 00421 917/883 995

Web www.agrocs.hu

E-mail: info@agrocs.hu, agrocs@agrocs.hu

rendeles@agrocs.hu

Reklamációk: reklamacio@agrocs.hu

Raklapok: raklap@agrocs.hu



Tegye velünk szebbé a világot

AGRO CS HUNGARY Kft., 2021/ A Katalóg érvényes az új kiadásáig

www.agrocs.hu
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