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HATÉKONYSÁG

Az Alba Milagro 1988 óta gyárt speciális műtrágyákat. 
Az innováció már a kezdetektől stratégiánk központi eleme.

Az Alba Milagro termékek kombinálják a hatékonyságot 
és a biztonságot, mivel termékfejlesztésünk célja a táp-
elemek biológiai hatékonyságának maximalizálása a növé-
nyek természetes növekedésének biztosítása érdekében.

TUDÁS ÉS TAPASZTALAT

Bár az Alba Milagro széleskörű ismeretekkel rendel-
kezik a növénytermesztés terén, továbbra is együttműkö-
dünk termékeink felhasználóival annak érdekében, hogy 
tapasztalataikat felhasználhassuk az új termékek és új 
technológiák kifejlesztése során.

Az agrárágazatban működő vezető vállalatok - melyek sa-
ját termékeik előállításával bíztak meg bennünket - teljes 
mértékben felismerték tudásunkat, a gyártási folyamatban 
szerzett tapasztalatainkat és technológiánk minőségét.

A NÖVÉNYTÁPLÁLÁS SZAKÉRTŐJE
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GLOBÁLIS JELENLÉT

Az évek során az Alba Milagro nemzetközi jelenléte 
is növekedett, amely mára több, mint 50 országot 
foglal magába. Jelen vagyunk Közép- és Dél-Ame-
rikában, a Földközi-tengeri régióban és a legfonto-
sabb arab országokban, elérve a Távol-Keletet is.

BIOGAZDÁLKODÁSBAN  
ALKALMAZHATó TERMÉKEK

Számos  MilAgRo  termék  használható  az  ökoló-
giai gazdálkodásban (834/2007 EK rendelet). Ezek 
fontos alapot jelentenek e gyorsan fejlődő piaci 
szegmens számára.

PORTFóLIóNK

Termékportfóliónk egyrészt saját, valamint az 
egyetemekkel  és a nemzetközi kutatóintézetekkel 
együttműködésben végzett folyamatos kutatás és 
fejlesztési tevékenységünk  eredménye.

Három szempont különbözteti meg  
az ALBA MILAGRO termékeit:

•  A fejlesztést, mind a módszerek, mind a  
 technológiák alkalmazása tekintetében  
 környezetvédelmi szempontok vezérlik;

•  Hatékonyak és könnyen felhasználhatók;

•  Környezetbarátok.

MILAGRO ONLINE

Weboldalunkon,    www.albamilagro.hu,   hasznos információkat bizto- 
sítunk, mind a termékeinket forgalmazó kereskedők, mind termelő 
partnereink számára. A honlapon gyorsan és egyszerűen elérhetik 
a termékekre vonatkozó információkat és tájékozódhatnak  a leg-
fontosabb növényekre vonatkozó javaslatainkról. Továbbá a legegysze- 
rűbb módja, hogy kapcsolatba lépjen velünk és megossza tapasztala- 
tait, vagy épp javaslatait,  hiszen  a  MilAgRo  termékek  a termelők  
igényeinek és fejlesztéseink  eredménye.
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A  MILAGRO termékek termelői tapasztalatok és  intenzív fejlesztéseink eredményeként jöttek létre. 

Speciális műtrágya kínálatunk hátterében e tapasztalatokon túl  számos olasz és nemzetközi kutató 

partnerrel történő együttműködés áll.

MIKROELEMEK
A termékcsaládba tartozó lombtrágyák természetes ásványi formájú mikroelemeket tartalmaznak,  
melyek a növények szempontjából magas biológiai aktivitással rendelkező molekulákkal kelátokat, vagy 
komplexeket alkotnak.

MEZOELEMEK
Kalcium- és / vagy magnéziumalapú folyékony vagy kristályos termékeink lombtrágyázásra és az öntö-
zőrendszer típusától (csepegtető, dréncsöves, stb.) függetlenül beöntözésre is alkalmasak.

MAKROELEMEK
Ezeket a lombtrágyákat az alaptrágyák makroelem tartalmának kiegészítésére fejlesztettük. A termé-
kek a rendelkezésre álló legjobb alapanyagok felhasználásával készülnek annak érdekében, hogy a nö-
vényi szövetek számára maximálisan felvehetőek és hasznosíthatóak legyenek.

 

  SPEcIÁLIS MűTRágyáK

pH
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FOLYÉKONY MŰTRÁGYÁK  
Kiváló minőségű folyékony  műtrágyáink  valódi oldatok, melyek gyors hatása előnyt jelent a hagyomá- 
nyos szilárd termékekkel szemben. Termékeink  között  található  kénes, magnéziumos nitrogén 
fejtrágya és vetéssel egyben alkalmazható magas foszfor-tartalmú startertrágya is.   
 
 

VÍZBEN OLDóDó MŰTRÁGYÁK
Kiváló  minőségű  kristályos,  vízben  oldódó  műtrágyák  széles  skáláját  kínáljuk  bármely  növény  igénye-
inek  kielégítésére  a különböző  fejlődési  szakaszokban.  Ezek  a  termékek  a  hagyományos  mezőgaz-
daságban  éppúgy  használhatóak,  mint  az  új termesztési technikák (pl. hidropónia) alkalmazása esetén. 
 
 

EGYÉB TERMÉKEK
Kiegészítő termékünk a tápoldatok és tankkeverékek előkészítésének megkönnyítésére fejlesztett pH 
optimalizáló anyag, magas nitrogén tartalommal.

JELMAGYARÁZAT LOMBTRÁGYÁZÁS CSEPEGTETŐ ÖNTÖZÉS HIDROPÓNIA BIOGAZDÁLKODÁS
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AGRUMIN MIKROELEMEK
Mikroelem-keverék

TERMÉKLEÍRÁS

HATÉKONYSÁG

ÖSSZETÉTEL

TERMÉK SPEcIFIKÁcIó     oldhatóság 140  - 160 g/l  pH (1% sol.)  6.5 – 7.5        FORMULÁcIó    Por       ALKALMAZÁS

ADAGOLÁS,  
KIJUTTATÁS  
MóDJA ÉS IDEJE
A dózisok  az egyes  
kezelésekre vonatkoznak

Az Agrumin a növények általános mikroelem igényeinek kielégítésére  készült. Az Agrumin használata kiemelten a magas mangán-, cink-, illetve 
vas igénnyel rendelkező növényeknél javasolt.
A termék biológiai hatékonysága  kiemelkedő. Könnyen felszívódik, ezért gyors hatása lehetővé teszi a növények és a gyümölcsök egyenletes 
fejlődését.

% B cu* Fe* Mn* Mo Zn* 

w/w 0.1 0.6 2.0 5.0 0.5 4.0

*EDTA-kelát

Kultúra Kijuttatandó mennyiség Alkamazások száma és ideje

Gyümölcsfák

lomtrágyázás: 80-100  g/100 l  

Csepegtető öntözés:  25-75 g/100 l

3-4 kezelés  

a vegetatív növekedési szakaszban,  

15 naponta

Zöldségfélék

Dísznövények

cSOMAGOLÁS  1 kg-os zsák (karton: 16 x 1 Kg)

MEGJEGYZÉSEK  Az Agrumin valamennyi műtrágya termékkel és a legtöbb  növényvédő szerrel keverhető.

FIGYELMEZTETÉS  ne keverje erősen lúgos vegyületekkel, ásványi olajokkal, kén-, kalcium- és réz alapú kémiai vegyületekkel.

Az Agrumin mikroelemeket  tartalmazó lombtrágya, mely a mikroelem-hiány által okozott problémák megelőzésére  és kezelésére szolgál.
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BORAMIDE MIKROELEMEK
Monoetanolamin-komplex bórral

TERMÉKLEÍRÁS

HATÉKONYSÁG

ÖSSZETÉTEL

TERMÉK SPEcIFIKÁcIó    Sűrűség 1360 g/L     pH  7 – 8         FORMULÁcIó    Folyadék           ALKALMAZÁS

ADAGOLÁS,  
KIJUTTATÁS  
MóDJA ÉS IDEJE
A dózisok  az egyes  
kezelésekre vonatkoznak

A Boramide hatására javul a pollenek termékenysége,  ezáltal a termés kötődés. gyorsan felszívódó, és magas biológiai hatékonysággal  rendel-
kező hatóanyaga a bór, hiányból eredő összes betegség megelőzésére  vagy kezelése javasolt. A Boramide biogazdálkodásban is engedélyezett  
termék.

KULTúRA KIJUTTATANDó MENNYISÉG ALKAMAZÁSOK SZÁMA ÉS IDEJE

Gyümölcsfák, szőlő lomtrágyázás: 75-150 ml/100 l 

Talajtrágyázás: 0.75 ml/m2

2 kezelés virágzás előtt

Zöldségfélék 2-3 kezelés, első az ültetés után 15-20 nappal

Dísznövények 1–2 kezelés a tenyészidőszak folyamán

Szántóföldi növények 2-3 l/ha

1–2 kezelés rovarölőkkel együtt (pl: napraforgó: 
csillagbimbó, repce: 4-8 levél, zöldbimbó,  
cukorrépa: 6-10 levél, hüvelyesek: 10 cm,  
burgonya: gumó növekedés)

A Boramide egy speciális folyékony termék, amely a növényi szövetekbe könnyen bejutó és gyorsan mozgó szerves molekulával, a monoetanola-
minnal komplexet képzõ bórt  tartalmaz.

cSOMAGOLÁS  

MEGJEGYZÉSEK  

FIGYELMEZTETÉS

1 literes palack (karton: 16 x 1 l) / 6 literes kanna (karton: 2 x 6 l) / 20 literes tartály

A Boramide valamennyi műtrágya termékkel és a legtöbb  növényvédő szerrel keverhető.

ne keverje erősen lúgos vegyületekkel, ásványi olajokkal, kén-, kalcium- és réz alapú kémiai vegyületekkel.

% w/w  % w/v 

Bór (B), vízben oldódó 11 15
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cALcIBOR MIKROELEMEK
Szerves vegyületek nagy mennyiségű kalciummal és bórral

TERMÉKLEÍRÁS

HATÉKONYSÁG

ÖSSZETÉTEL

TERMÉK SPEcIFIKÁcIó     Sűrűség 1290 g/L    pH 5 – 6       FORMULÁcIó    Folyadék       ALKALMAZÁS

ADAGOLÁS,  
KIJUTTATÁS  
MóDJA ÉS IDEJE
A dózisok  az egyes  
kezelésekre vonatkoznak

A calcibor fokozza a kalcium hatékonyságát,  mert a kalcium és a bór közötti szinergikus, pozitív, kapcsolat javítja a kalcium asszimilációját és a 
növényen belüli mobilitását. Hatása különösen fontos a csúcsi szövetek (merisztémák) kalcium ellátása kapcsán, hiszen ezen szövetekbe a ható-
anyagot nehezen juttatja el a növény. 

A calcibor magas biológiai hatékonysággal  rendelkezik.

A calcibor  javítja  a virágzást, a terméskötődést, a termésminőséget és a szövetek szilárdságát.

Kultúra Kijuttatandó mennyiség Alkalmazások száma és ideje

Gyümölcsfák
lomtrágyázás: 250-500 ml/100 l 

Talajtrágyázás: 0.75 ml/m2

3–5 kezelés, virágzás előtt, terméskötődés  után,
termésnövekedés időszakában

Zöldségfélék 3–4 kezelés, 21 naponta ismételve

Dísznövények 2-3 kezelés, a teljes tenyészidő folyamán elosztva

Szántóföldi növények 2-3 l/ha

1–2 kezelés rovarölőkkel együtt (pl: napraforgó: csillag-
bimbó, repce: 4-8 levél, zöldbimbó,  
cukorrépa: 6-10 levél, hüvelyesek: 10 cm,  
burgonya: gumó növekedés)

A calcibor  a Milagro  új terméke, amely nagy mennyiségű kalciumot és bórt tartalmaz szerves  vegyületek formájában. Emiatt mindkét  elem 
könnyen asszimilálható a növények számára  és rendkívül könnyen mozognak a szöveteken belül.

cSOMAGOLÁS  

MEGJEGYZÉSEK  

FIGYELMEZTETÉS

1 literes flakon (karton: 16 x 1 l)/ 6 literes kanna (karton: 2 x 6 l) / 20 literes tartály

A calcibor valamennyi műtrágya termékkel és a legtöbb  növényvédő szerrel keverhető.

ne keverje erősen lúgos vegyületekkel, ásványi olajokkal, kén-, foszfor- és réz alapú kémiai vegyületekkel.

% w/w  % w/v 
Kalcium (caO), vízben oldható 12 15,5

Bór (B), vízben oldható 1,5 1,94

cink (Zn), vízben oldható  EDTA-kelát forma 0,15 0,2
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OLIGOMIX MIKROELEMEK
Kelatizált mikroelem-tartalmú műtrágya

TERMÉKLEÍRÁS

HATÉKONYSÁG

ÖSSZETÉTEL

TERMÉK SPEcIFIKÁcIó    Oldhatóság 200  - 220 g/L     pH (1%  sol.)  6 – 7         FORMULÁcIó    Por            ALKALMAZÁS

ADAGOLÁS,  
KIJUTTATÁS  
MóDJA ÉS IDEJE
A dózisok  az egyes  
kezelésekre vonatkoznak

Az Oligomix sajátos összetételét az EDTA-kelát formában található mikroelemek kiegyensúlyozott aránya és magas koncentrációja jellemzi. A vas 
mikroelem hatékonyságát fokozza a foto-degradációval, fény hatására történő bomlással, szemben ellenálló DTPA-vas tartalom. Emiatt a termék 
kiemelten hatékony vas igényes gyümölcs és zöldségkultúrák kezeléséhez. Az Oligomix mikroelem keverék biogazdálkodásban is engedélyezett. 
Az Oligomix lomb- és talajtrágyaként  egyaránt alkalmazható:
– a tápanyaghiány vagy tápanyagok aránytalansága miatt előforduló leggyakoribb betegségek megelőzésére és kezelésére;
– a termés minőségének javítására, az alapműtrágyázás kiegészítéseként.

KULTúRA KIJUTTATANDó MENNYISÉG ALKAMAZÁSOK SZÁMA ÉS IDEJE

Gyümölcsfák, szőlő

lomtrágyázás: 80-100 g/100 l 

Csepegtető öntözés: 0.5–1.5 kg/100 L

3–4 kezelés 15 naponta, kivéve a virágzás időszakában

Zöldségfélék
2–4 kezelés 15 naponta, első ültetés után 2 héttel

Dísznövények

Az Oligomix egy magas  mikroelem-tartalmú műtrágya, mely a főbb mikroelem hiányok  miatt megjelenő betegségek megelőzésére és kezelésére 
lett kifejlesztve.

cSOMAGOLÁS  

MEGJEGYZÉSEK  

FIGYELMEZTETÉS

1 kg-os zsák (karton: 16 x 1 kg)

Az Oligomix valamennyi műtrágya termékkel és a legtöbb  növényvédő szerrel keverhető.

ne keverje erősen lúgos vegyületekkel, ásványi olajokkal, kén-, kalcium- és réz alapú kémiai vegyületekkel.

% B cu* Fe** Fe* Mn* Mo Zn*

w/w 1.2 0.1 2.5 1.5 1.5 0.1 2

*EDTA-kelát / **DTPA-kelát
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STAYGREEN MIKROELEMEK
Speciális mikroelem oldat

TERMÉKLEÍRÁS 

HATÉKONYSÁG

ÖSSZETÉTEL

TERMÉK SPEcIFIKÁcIó     Sűrűség 1140 g/L pH  7 – 8        FORMULÁcIó   Folyadék        ALKALMAZÁS

ADAGOLÁS,  
KIJUTTATÁS  
MóDJA ÉS IDEJE
A dózisok  az egyes  
kezelésekre vonatkoznak

A Staygreen a Milagro új speciális mikroelem keveréke.  

A Staygreen az ozmózisnyomás  szabályozásával  fokozza a sejtek anyagcseréjét. Emiatt a Staygreennek a növényekre nézve krioprotektív hatása 
van: növeli a tavaszi fagyokkal szembeni ellenállóságot és csökkenti a jégverés okozta stresszt, valamint a palántázás után, illetve a szántóföldi 
növények esetében a kiültetés valamint  a gyomirtó  szerek által okozott stresszt.  A Staygreen  megvédi  a növényeket  a kedvezőtlen  abiotikus  
tényezőktől,  csökkenti  a szárazság  okozta stresszt. A Staygreen-el végzett kezelések hatására egyöntetűbb lesz a növényállomány, valamint 
javul a növények víz- és tápanyagfelvevő  képessége..

Kultúra Kijuttatandó mennyiség Alkamazások száma és ideje

Gyümölcsfák 400-600 ml/100 l 2–3 kezelés: virágzás után, terméskötődést követően  
(virágzás előtt 9 l/ha megszakítja a nyugalmi állapotot)

Zöldségfélék 200–400 ml/ha 1–2 kezelés a kiültetést követően

Szántóföldii növények 2-3 l/ha 1–2 kezelés a rovarölőkkel együtt

cSOMAGOLÁS  

MEGJEGYZÉSEK  

FIGYELMEZTETÉS

1 literes palack(karton: 16 x 1 l)/ 6 literes kanna (karton: 2 x 6 l) / 20 literes tartály

A Staygreen valamennyi műtrágya termékkel és a legtöbb  növényvédőszerrel keverhető.

ne keverje erősen lúgos vegyületekkel, ásványi olajokkal, kén-, kalcium- és réz alapú kémiai vegyületekkel.

% w/w  % w/v 

Réz (Cu) 

vízben oldódó EDTA-kelát forma

0.2 0.23

Mangán (Mn) 1 1.14

 Vas (Fe) 0,5 0,57

cink (Zn) 1 1.14
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TWIN MIKROELEMEK
Magas cink-  és bórtartalom

TERMÉKLEÍRÁS

HATÉKONYSÁG

ÖSSZETÉTEL

ADAGOLÁS,  
KIJUTTATÁS  
MóDJA ÉS IDEJE
A dózisok  az egyes  
kezelésekre vonatkoznak

A Twin egy új, magas cink- és bórtartalmú, kifejezetten lombtrágyázáshoz kifejlesztett műtrágya termék. A cink és a bór között erős a  
szinergizmus. A Twin megakadályozza a cink- és bór hiány kialakulását, hatására nagyobb lombtömeg, több rügy és termés fejlődik, ezáltal 
javul a termés minősége és emelkedik a terméshozam.

Kultúra Kijuttatandó mennyiség Alkamazások száma és ideje

Gyümölcsfák

Lomtrágyázás: 4–6 L/ha

2-3 kezelés a fejlődés korai szakaszában 15 napos  
időközönként, 1 kezelés a betakarítást követően

Zöldségfélék
1–2 kezelés az ültetést követően 15 napos  
ismétlésekkel és a virágzás előtt

Szántóföldi kultúrák lomtrágyázás: 1,5-2,5 l/ha
1–2 kezelés (pl: kukorica: 4-8 levél, kalászosok:  
bokrosodás; burgonya: 10 cm)

A Twin speciális gyártástechnológiája minden fenofázisban garantálja a legmagasabb hatékonyságot. A cink hatékonyságát a bór jelenléte is  
fokozza a szinergista hatásnak köszönhetően.

TERMÉK SPEcIFIKÁcIó     Sűrűség 1400 g/L     pH  7 – 8     FORMULÁcIó    Folyadék       ALKALMAZÁS

% w/w  % w/v 

cink (Zn) vízben oldható 8 11.2

Bór (B) vízben  oldható 2 2.8

cSOMAGOLÁS  

MEGJEGYZÉSEK  

FIGYELMEZTETÉS

1 literes palack (karton: 16 x 1 l)/  6 literes kanna (karton: 2 x 6 l) / 20 literes tartály

A Twin valamennyi műtrágya termékkel és a legtöbb  növényvédő szerrel keverhető.

ne keverje erősen lúgos vegyületekkel, ásványi olajokkal, kén-, kalcium- és réz alapú kémiai vegyületekkel.



MEZOELEMEK
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AGRIGOLD MEZOELEMEK
Magas nitrogén, magnézium és kén tartalom, bórral és molibdénnel

TERMÉKLEÍRÁS

HATÉKONYSÁG

ÖSSZETÉTEL

ADAGOLÁS,  
KIJUTTATÁS  
MóDJA ÉS IDEJE
A dózisok  az egyes  
kezelésekre vonatkoznak

cSOMAGOLÁS  
MEGJEGYZÉSEK
FIGYELMEZTETÉS

TERMÉKSPEcIFIKÁcIó     Sűrűség 1320 g/L   pH 7 – 8        FORMULÁcIó   Folyadék       ALKALMAZÁS

Az Agrigold ideális összetétele fokozza a vegetatív növekedést, a termés mennyiségét és minőségét. A nitrogén és kén aminosavak, fehérjék 
alkotói, melyek egymás beépülését támogatva javítják a búza minőségét. A talajból fevett nitrátok átalakulását és beépülését pedig a molibdén 
segíti a reduktáz enzimek alkotójaként. Ezt a fejlődés támogatást teszi teljessé a szénhidrátok képződésében és a virágzásban szerepet játszó 
bór, illetve a fotoszintézisben klorofill alkotóként szerepet játszó magnézium. Használata kiemelten ajánlott keresztesvirágú (repce, káposztafélék) 
kultúrákban.

Kultúra Kijuttatandó mennyiség Alkalmazások száma és ideje

Zöldségfélék

Lombtrágyázás: 3–5 L/ha

Vegetatív növekedésben virágzásig
min. 500-1000 liter vízzel hígítva. (pl: kabakosok: 
10 cm-től, káposztafélék: fejesedés kezdete)

Gabonafélék és ipari növények

Vegetatív növekedésben virágzásig
min. 300-500 liter vízzel hígítva. (pl: kalászosok: 
2 nódusz, repce: zöldbimbó, 2 cm becő, napra-
forgó: csillagbimbó)

Az Agrigold  egy magas nitrogén, magnézium és kén tartalmú lombtrágya, amely a három, egymással szinergista hatású makro,- és mezoelem 
mellet magas bór és molibdén tartalommal is rendelkezik.

1 literes flakon (karton: 16 x 1 l) / 6 literes kanna (karton: 2 x 6 l) / 20 literes tartály.
Az Agrigold hatékonysága fokozódik, ha aminosavakat tartalmazó termékek (például Albamin, Aminoton) keverékében használják.
ne keverje az Agrigold-ot erősen lúgos kémiai vegyületekkel, ásványi olajokkal, kénnel, poliszulfidokkal és rézvegyületekkel.
A termék +5 °C és +35°C között stabil. Jól szellőztetett, hűvös, száraz helyen, hőforrásoktól/gyújtóforrástól távol, és  
közvetlen napfénytől védve tárolja.

% w/w % w/v
Összes nitrogén (N) 15 19,8

Nitrát-nitrogén 2,7 3,6

Ammónia-nitrogén 2,8 3,7

Karbamid-nitrogén 9,5 12,5

Magnézium-oxid (MgO), vízben oldódó 4 5,3

Kén-trioxid (SO3) vízben oldódó 15 19,8

Bór (B), vízben oldódó 1 1,3

Molibdén (Mo) vízben oldódó 0,5 0,66
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AGROMAG L13 MEZOELEMEK
Koncentrált magnézium komplex

TERMÉKLEÍRÁS

HATÉKONYSÁG

ÖSSZETÉTEL

TERMÉK SPECIFIKÁCIÓ

ADAGOLÁS,  
KIJUTTATÁS  
MÓDJA ÉS IDEJE
A dózisok  az egyes  
kezelésekre vonatkoznak

Az Agromag L13  a gyümölcs- és szőlőkultúrák, zöldségfélék, csemetekertek és a szántóföldi növények magnéziumhiányának szabályozására szol-
gáló folyékony lombtrágya. Alkalmazása biztonságos, hatása gyors. A legtöbb  rovarölő szerrel kompatibilis. Speciális adalékot tartalmaz, amely 
jobb nedvesítést és optimális tapadást eredményez a leveleken.
Az Agromag L13 a leggyakrabban használt  rovarölő szerekkel kompatibilis.

Kultúra Kijuttatandó mennyiség Alkalmazások száma és ideje

Gyümölcsfák, szőlő
Lombtrágyázás:

300-500 ml/1000 L

2–4 kezelés a vegetatív fejlődés időszakában.
(pl: szőlő: gyümölcs kötés, gyümölcsök: szirom 

hullás, káposztafélék: fejesedés kezdete, 
paprika: bogyó növekedés kezdete)Zöldségfélék

Szántóföldi növények Lombtrágyázás:  1–2 L/ha Rovarölőkkel együtt az intenzív növekedési szakaszban.
A talaj gyenge magnézium ellátottsága esetén 

bármely kultúrában.

Az Agromag L13 nagy  mennyiségű magnéziumot tartalmazó lombtrágya, melyben a magnézium monoetanol-aminnal és szerves anyagokkal
alkot  komplexet.

CSOMAGOLÁS  
MEGJEGYZÉSEK  

FIGYELMEZTETÉS

1 literes flakon (karton: 16 x 1 L)/  6 literes kanna (karton: 2 x 6 L)/ 20 literes kanna.

Az Agromag L13 valamennyi műtrágya termékkel és a legtöbb  növényvédőszerrel keverhető.

Ne keverje erősen lúgos vegyületekkel, ásványi olajokkal, kén-, kalcium- és réz alapú kémiai vegyületekkel.

   Sűrűség 1250 g/L     pH 3.5  – 4.5      FORMULÁCIÓ    Folyadék       ALKALMAZÁS

% w/w % w/v

Magnézium-oxid (MgO), vízben oldható 13 16.2
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APICAL MEZOELEMEK
Kalcium- és magnézium alapú műrágya oldat

TERMÉKLEÍRÁS

HATÉKONYSÁG

ÖSSZETÉTEL

ADAGOLÁS,  
KIJUTTATÁS  
MÓDJA ÉS IDEJE
A dózisok  az egyes  
kezelésekre vonatkoznak

Az Apical egy folyékony műtrágya a kalcium, magnézium és nitrát-nitrogén  egyidejű és kiegyensúlyozott jelenlétével azonnali hatást eredményez.
A három tápelem együttes hatására javul a vegetatív fejlődés és a színeződés.
Az Apical, bármely növekedési szakaszban alkalmazva serkenti a harmónikus levél-, rügy- és termésfejlődést.
Hatására javul a termés minősége és konzisztenciája, valamint erősödik a növények betegségekkel  szembeni ellenállóképessége is.
Az Apical megakadályozza  a kalcium- és magnéziumhiány által okozott fiziológiai rendellenességek kialakulását.

Kultúra Kijuttatandó mennyiség Alkalmazások száma és ideje

Gyümölcsfák, szőlő
Lombtrágyázás: 250–500 ml/100 L 
Csepegtető öntözés: 40–60  L/ha

2–4 kezelés 15-20 naponta a vegetatív  
növekedés időszakában, terméskötődés után  

és az érés során.
Zöldségfélék

Dísznövények

Az Apical magas kálcium-, magnézium- és nitrogéntartalmú, lombtrágyázásra és tápoldatozásra egyaránt alkalmas folyékony műtrágya.

CSOMAGOLÁS  
MEGJEGYZÉSEK  

FIGYELMEZTETÉS

1 literes flakon (karton: 16 x 1 L)/ 6 literes kanna (karton: 2 x 6 L)/ 20 literes kanna

Az Apical  valamennyi műtrágya termékkel és a legtöbb  növényvédőszerrel keverhető.

Ne keverje erősen lúgos vegyületekkel, ásványi olajokkal, kén-, foszfor- és réz alapú kémiai vegyületekkel.  Óvja a napfénytől.

TERMÉK SPECIFIKÁCIÓ   Sűrűség 1410 g/L  pH  5 – 6       FORMULÁCIÓ    Folyadék       ALKALMAZÁS

% w/w % w/v

Nitrát-nitrogén (N) 8 11.3

Kalcium-oxid (CaO), vízben oldódó 10.7 15

Magnézium-oxid (MgO), vízben oldódó 4.1 5.8

Szántóföldi növények 2-3 L/ha
1–2 kezelés rovarölőkkel együtt (pl: napraforgó:  

csillagbimbó, repce: 4-8 levél, zöldbimbó, cukorrépa:  
6-10 levél, hüvelyesek: 10 cm, burgonya: gumó növekedés)
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% w/w % w/v

Nitrát-nitrogén (N) 8.6 12.8

Kalcium-oxid (CaO), vízben oldható 17.4 25.9

CALCITEK MEZOELEMEK
Kalcium- és nitrogén alapú műrágya oldat

TERMÉKLEÍRÁS

HATÉKONYSÁG

ÖSSZETÉTEL

ADAGOLÁS,  
KIJUTTATÁS  
MÓDJA ÉS IDEJE
A dózisok  az egyes  
kezelésekre vonatkoznak

A Calcitek kiegyensúlyozott arányban tartalmaz kalciumot és nitrogént, mely gyorsan serkenti a vegetatív fejlődést, növeli a zöld tömeget és a 
terméshozamot.  Javítja a termésminőséget és csökkenti a fiziológiai rendellenességek (pl. kiszáradás, levélfodrosodás,  csúcs rothadás, sztipike-
sedés, gyümölcsrepedés) előfordulását.
A Calcitek pozitív hatással van a gyümölcsök és vágott virágok betakarítás utáni eltarthatóságára. Eredményesen  alkalmazható  a növények ve-

  lakkózokorók keynévön a kidösőre  lavátalánzsaH .nebékedré  esédőljeftevözs drálizs ,segészsége sclömüyg ,ygür ,lével a  nebésédekevön vítateg
és kártevőkkel szembeni ellenállósága.

Kultúra Kijuttatandó mennyiség Alkalmazások száma és ideje

Gyümölcsfák

Csepegtető öntözés: 40–60 L / ha
15-20 naponta ismételt alkalmazások;  

a vegetatív növekedés kezdeti szakaszaiban,  
terméskötődést követően és az érés kezdetén.

Zöldségfélék

Dísznövények

A Calcitek savas kémhatású, folyékony műtrágya magas kalcium- és nitrogéntartalommal tápoldatozáshoz.

CSOMAGOLÁS  

MEGJEGYZÉSEK  

FIGYELMEZTETÉS

1 literes flakon (karton: 16 x 1 L)/ 6 literes kanna (karton: 2 x 6 L)/ 20 literes kanna.

A Calcitek  valamennyi műtrágya termékkel és a legtöbb  növényvédőszerrel keverhető.

Ne keverje erősen lúgos vegyületekkel, ásványi olajokkal, kén-, foszfor- és réz alapú kémiai vegyületekkel.

TERMÉK SPECIFIKÁCIÓ   Sűrűség 1490 g/L  pH 2.5  – 3.5      FORMULÁCIÓ    Folyadék       ALKALMAZÁS

APICAL MEZOELEMEK
Kalcium- és magnézium alapú műrágya oldat

TERMÉKLEÍRÁS

HATÉKONYSÁG

ÖSSZETÉTEL

ADAGOLÁS,  
KIJUTTATÁS  
MÓDJA ÉS IDEJE
A dózisok  az egyes  
kezelésekre vonatkoznak

Az Apical egy folyékony műtrágya a kalcium, magnézium és nitrát-nitrogén  egyidejű és kiegyensúlyozott jelenlétével azonnali hatást eredményez.
A három tápelem együttes hatására javul a vegetatív fejlődés és a színeződés.
Az Apical, bármely növekedési szakaszban alkalmazva serkenti a harmónikus levél-, rügy- és termésfejlődést.
Hatására javul a termés minősége és konzisztenciája, valamint erősödik a növények betegségekkel  szembeni ellenállóképessége is.
Az Apical megakadályozza  a kalcium- és magnéziumhiány által okozott fiziológiai rendellenességek kialakulását.

Kultúra Kijuttatandó mennyiség Alkalmazások száma és ideje

Gyümölcsfák, szőlő
Lombtrágyázás: 250–500 ml/100 L 
Csepegtető öntözés: 40–60  L/ha

2–4 kezelés 15-20 naponta a vegetatív  
növekedés időszakában, terméskötődés után  

és az érés során.
Zöldségfélék

Dísznövények

Az Apical magas kálcium-, magnézium- és nitrogéntartalmú, lombtrágyázásra és tápoldatozásra egyaránt alkalmas folyékony műtrágya.

CSOMAGOLÁS  
MEGJEGYZÉSEK  

FIGYELMEZTETÉS

1 literes flakon (karton: 16 x 1 L)/ 6 literes kanna (karton: 2 x 6 L)/ 20 literes kanna

Az Apical  valamennyi műtrágya termékkel és a legtöbb  növényvédőszerrel keverhető.

Ne keverje erősen lúgos vegyületekkel, ásványi olajokkal, kén-, foszfor- és réz alapú kémiai vegyületekkel.  Óvja a napfénytől.

TERMÉK SPECIFIKÁCIÓ   Sűrűség 1410 g/L  pH  5 – 6       FORMULÁCIÓ    Folyadék       ALKALMAZÁS

% w/w % w/v

Nitrát-nitrogén (N) 8 11.3

Kalcium-oxid (CaO), vízben oldódó 10.7 15

Magnézium-oxid (MgO), vízben oldódó 4.1 5.8

Szántóföldi növények 2-3 L/ha
1–2 kezelés rovarölőkkel együtt (pl: napraforgó:  

csillagbimbó, repce: 4-8 levél, zöldbimbó, cukorrépa:  
6-10 levél, hüvelyesek: 10 cm, burgonya: gumó növekedés)
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AgRoFol 390

AgRoFol 650

FoliAR  MiX  

FoliAR  PlUS 

HARVEST K  

MULTHIPHOS Mg
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AGROFOL 390 MAKROELEMEK
Kiegyenlített tápanyagösszetételű, NPK műtrágya oldat

TERMÉK SPEcIFIKÁcIó  Sűrűség 1270 g/L  pH 6.5 – 7.5       FORMULÁcIó   Folyadék         ALKALMAZÁS

Kultúra Kijuttatandó mennyiség Alkalmazások száma és ideje

Gyümölcsfák

lombtrágyázás: 160-250 ml/100 l

1,5-2,5 l/ha

Szükség szerint a vegetatív növekedés  
időszakában, és ha szükséges az érés  
folyamán.

Zöldségfélék

Dísznövények, csemetekertek

Szántóföldi növények

Az Agrofol 390 kiegyensúlyozott nPK aránya pótlólagos, a növényi szövetek által könnyen felvehető nitrogén-, foszfor- és káliumforrást biz-
tosít. A vegetatív megújulás szakaszától kezdve bármely termesztett növényre alkalmazható, de magvetett és/vagy ültetett növények ese-
tében már korábban is kijuttatható. Az Agrofol 390 hatására fejlettebb, nagyobb vigorú növények fejlődnek és növekszik a termőképesség.  
Bizonyos stresszhelyzetek (ilyen pl. tavasszal a hideg, nedves talaj) kritikus időszakainak leküzdésére is sikeresen alkalmazható.

Az Agrofol 390 egy különleges, lombtrágyázáshoz kifejlesztett, kiegyenlített tápanyag-összetételű, magas mikroelem-tartalmú, nPK 
műtrágya oldat.

1 literes flakon (karton: 16 x 1 l) / 6 literes kanna (karton: 2 x 6 l) / 20 literes tartály
Az Agrofol 390 hatékonysága fokozódik, ha aminosavakat tartalmazó termékek (például Albamin, Aminoton) keverékében használják.
ne keverje  az Agrofol 390-et  erősen  lúgos kémiai  vegyületekkel, ásványi  olajokkal, kénnel,  poliszulfidokkal és rézvegyületekkel.  
A termék  +5 °C és +35°C között stabil. Jól szellőztetett, hűvös, száraz helyen,  hőforrásoktól/gyújtóforrástól távol, és közvetlen napfénytől védve tárolja.

% w/w % w/v

Karbamid-nitrogén (N) 10 12.7

Foszforsavanhidrid(P2O5), vízben oldódó 10 12.7

Kálium-oxid (K2O), vízben oldódó 10 12.7

Bór (B), vízben oldódó 0.08 0.10

Vas (Fe), vízben oldódó  EDTA-kelát 0.08 0.10

Mangán (Mn), vízben oldódó EDTA-kelát 0.06 0.08

Molibdén (Mo), vízben oldódó 0.02 0.025

Zinc (Zn), vízben oldódó EDTA-kelát  0.06 0.08

TERMÉKLEÍRÁS

HATÉKONYSÁG

ADAGOLÁS,  
KIJUTTATÁS  
MóDJA ÉS IDEJE
A dózisok  az egyes  
kezelésekre vonatkoznak

cSOMAGOLÁS  
MEGJEGYZÉSEK  
FIGYELMEZTETÉS

ÖSSZETÉTEL
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AGROFOL 650 MAKROELEMEK
Magasabb kéntartalom, kiváló kénforrás

TERMÉK SPEcIFIKÁcIó    Sűrűség 1330 g/L      pH 7.5 – 8.5         FORMULÁcIó   Folyadék       ALKALMAZÁS

Az  Agrofol 650 ideális minden magas kénigényű kultúra nitrogén és  kén  trágyázására, a vegetatív növekedés segítésére a magas hozam és 
termésminőség biztosítása érdekében. A kén  és a nitrogén a fehérjék fontos összetevője. A kén hiánya korlátozza  a növények nitrogén hasznosí-
tását  a fehérjeszintézis  folyamatában,  ami alacsonyabb  termést és termésminőséget okoz. A kén egyéb formáihoz képest az Agrofol 650-ben 
található kén hatóanyag több héten keresztül elérhetővé válik. Bármilyen növény esetében használható, de kifejezetten ajánlott a gabonafélékben  
és az olajos kultúrákhoz (repce, szója, napraforgó).

Kultúra Kijuttatandó mennyiség Alkalmazások száma és ideje

Gyümölcsfák

1 - 1.5 l/100 l
Min. 4-6 l/ha

1-3 kezelés a növekedés korai  
szakaszától kezdve
(kiemelten pl: repce: tavaszi  
regenerálódás, 2 cm becő, búza:  
szárbaszökkenés, 1 cm kalász)

Zöldségfélék

Dísznövények, csemetekertek

Gabonafélék és ipari növények

Az  Agrofol 650 magas kénigényű növények számára hatékonyan biztosítja a kén-  és nitrogénszükségletet.

1 literes flakon (karton: 16 x 1 l) / 6 literes kanna (karton: 2 x 6 l) / 20 literes tartály

Az Agrofol 650 hatékonysága fokozódik, ha aminosavakat tartalmazó termékek (például Albamin, Aminoton) keverékében használják.

ne keverje  az Agrofol  650-et  savas műtrágyákkal vagy anyagokkal, melyek  pH-ja <6,0. A termék  +5 °C és +35 °C között  stabil.  

Jól szellőző, hűvös, száraz  helyen,  hőforrásoktól /gyújtóforrástól távol tárolja. Óvja a napfénytől.

% w/w % w/v

Összes  nitrogén (N) 15 19.9

Ammónia-nitrogén 11 14.6

Karbamid 4 5.3

Kén-trioxid (SO3), vízben oldódó 60 79.8

TERMÉKLEÍRÁS

HATÉKONYSÁG

ADAGOLÁS,  
KIJUTTATÁS  
MóDJA ÉS IDEJE
A dózisok  az egyes  
kezelésekre vonatkoznak

cSOMAGOLÁS  
MEGJEGYZÉSEK  
FIGYELMEZTETÉS

ÖSSZETÉTEL
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FOLIAR MIX MAKROELEMEK
Magas foszfor-, cink-, és mikoelem-tartalmú műtrágya oldat

TERMÉKLEÍRÁS
HATÉKONYSÁG

ÖSSZETÉTEL

TERMÉK SPEcIFIKÁcIó     Oldhatóság 200 - 220 g/L    pH  ( 1% sol. ) 3.5 – 4.5       FORMULÁcIó   Szilárd      ALKALMAZÁS

ADAGOLÁS,  
KIJUTTATÁS  
MóDJA ÉS IDEJE
A dózisok  az egyes  
kezelésekre vonatkoznak

A Foliar Mix extra foszforforrás a növények számára  a vegetáció alatt.  A benne  található foszfor  csakúgy, mint a nitrogén és kálium is könnyen  
felvehető a növények számára, ezért a legtöbb ültetett növény számára tökéletes starter műtrágya.   
A fejlődés korai szakaszában alkalmazva erős gyökérzet fejlődik. A Foliar Mix a termesztés egyéb kritikus  időszakaiban is hatásos  úgy, mint:
– virágzás előtt, elősegítve a virágképződést,  növelve a termékenységet  és a terméskötődést;
– a termésérés során, a minőség növelése és az érés gyorsítása érdekében.
A Foliar Mix egyéb mikroelemek  mellett számottevő  mennyiségű  cinket tartalmaz,  melyre a megfelelő  gyökér- és virágképződéshez éppúgy 
szükség van, mint a magképződéshez és –éréshez.  Ezért a termék nagyon hatásos az alacsony  pH-jú és általában  vasban (Fe) gazdag talajokon,  
ahol a Fe-Zn antagonizmus jelensége miatt csökken a növények által a talajból felvehető cink mennyisége. A Foliar Mix a legtöbb gyomirtó-, 
rovar- és gombaölő szerrel keverhető.

Kultúra Kijuttatandó mennyiség Alkalmazások száma és ideje

Gyümölcsfák

200-300 g/100 l Min. 2-3 kg/ha
1-2 kezelés tavasszal. Alkalmazza az ültetést követően, 
gyökérfejlődés  időszakában, virágzás előtt. 

Zöldségfélék

Dísznövények

A Foliar Mix  egy  magas foszfor-, cink-, és mikoelem-tartalmú, vízben oldódó nPK-műtrágya.

cSOMAGOLÁS  
MEGJEGYZÉSEK  
FIGYELMEZTETÉS

1 kg-os tasak (karton: 16 x 1 Kg)

A Foliar Mix hatékonysága fokozódik, ha aminosavakat tartalmazó termékek (például Albamin, Aminoton) keverékében használják.

ne keverje  a Foliar Mix-et  erősen  lúgos kémiai  vegyületekkel, ásványi  olajokkal, kénnel,  poliszulfidokkal és rézvegyületekkel. A termék+5 °C és 

+35 °C között stabil. Jól szellőztetett, hűvös, száraz helyen,  hőforrásoktól / gyújtóforrástól távol, és közvetlen napfénytől védve tárolja.

% w/w 

Összes  nitrogén (N) 15

Nitrát-nitrogén 4.4

Ammónia-nitrogén 5.9

Karbamid-nitrogén 4.7

Foszforsavanhidrid (P2O5) vízben oldódó 30

Kálium-oxid (K2O) vízben oldódó 15 

% B cu Mn Mo Zn*

w/w 0.1 0.37 0.46 0.005 0.2

*EDTA-kelát forma
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FOLIAR PLUS MAKROELEMEK
Magas  mikroelem-tartalmú műtrágya oldat

TERMÉKLEÍRÁS

HATÉKONYSÁG

ÖSSZETÉTEL

TERMÉK SPEcIFIKÁcIó     Sűrűség 1200 g/L      pH 6.5  – 7.5        FORMULÁcIó   Folyadék       ALKALMAZÁS

ADAGOLÁS,  
KIJUTTATÁS  
MóDJA ÉS IDEJE
A dózisok  az egyes  
kezelésekre vonatkoznak

A Foliar Plus alkalmazható minden zöldségféle, gyümölcsfa, szántóföldi növény,- és dísznövény esetében az aktív növekedés időszakában, vala-
mint a stresszhelyzetek kritikus időszakainak leküzdésére. A növényi növekedés és  termés érés  első  szakaszaiban serkenti a vegetív szövetek fej-
lődését. A Foliar Plus-ban nagyon magas a cinktartalom,  mely a növényi növekedés számára nélkülözhetetlen mikroelem. Ezért a termék nagyon 
hatásos az alacsony  pH-jú és általában vasban (Fe) gazdag talajokon, ahol a Fe-Zn antagonizmus  jelensége  miatt csökken a növények  által a 
talajból felvehető cink mennyisége.  A Foliar Plus a legtöbb gyomirtó-, rovar- és gombaölő szerrel keverhető.

Kultúra Kijuttatandó mennyiség Alkalmazások száma és ideje

Gyümölcsfák

150-250 ml/100 l  
Min. 1.5-2 l/ha

2–5 kezelés a vegetatív növekedés időszakában.
(pl: repce: zöldbimbó, búza: zászlós levél megjelenése)

Zöldségfélék

Dísznövények, csemetekertek

Szántóföldi növények

A Foliar Plus egy folyékony, magas mikroelem-tartalmú komplex nPK-lombtrágya.

cSOMAGOLÁS  
MEGJEGYZÉSEK  
FIGYELMEZTETÉS

1 literes palack (karton: 16 x 1 l)  6 literes kanna (karton: 2 x 6 l)/ 20 literes tartály

A Foliar Plus hatékonysága fokozódik, ha aminosavakat tartalmazó termékek (például Albamin, Aminoton) keverékében használják.

ne keverje  a Foliar Plus-t erősen  lúgos kémiai  vegyületekkel, ásványi  olajokkal, kénnel,  poliszulfidokkal és rézvegyületekkel . A termék +5 °C 

és +35 °C között stabil. Jól szellőztetett, hűvös, száraz helyen, hőforrásoktól / gyújtóforrástól távol, és közvetlen napfénytől védve tárolja.

% w/w % w/v

Összes  nitrogén (N) 12.5 15

Ammónia-nitrogén 0.4 0.5

Karbamid-nitrogén 12.1 14.5

Foszforsavanhidrid (P2O5) vízben oldható 6.8 8.2

Kálium-oxid (K2O) vízben oldható 5.1 6.2

% B cu* Mn* Mo Zn*

w/w 0.08 0.06 0.05 0.005 0.375

w/v 0.100 0.07 0.06 0.006 0.450

*EDTA-kelát forma
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HARVEST K MAKROELEMEK
Magas káliumtartalmú folyékony lombtrágya

TERMÉKLEÍRÁS

HATÉKONYSÁG

ÖSSZETÉTEL

TERMÉK SPEcIFIKÁcIó     Sűrűség 1440 g/L       pH  11 – 12        FORMULÁcIó   Folyadék       ALKALMAZÁS

ADAGOLÁS,  
KIJUTTATÁS  
MóDJA ÉS IDEJE
A dózisok  az egyes  
kezelésekre vonatkoznak

A Harvest K kifejezetten azon növények esetében alkalmazandó, amelyek nagy  mennyiségű káliumot igényelnek a termés  képzéshez, mint  pél-
dául  a cukorrépa, burgonya, gyümölcsfélék és a dísznövények. Hatására jelentősen javul a cukorfok, a konzisztencia, a szín és a pulton tarthatóság 
is. Használata esetén,  a magas  kálium  tartalom hatására minden  növény  esetében javul az aszálytűrés.
A vegetációs ciklus végén gyümölcsösben alkalmazva a bór és a cink hatására a következő tavasszal több és egészségesebb virágrügy fejlődik.
A kén (S) jelenléte miatt csökken  a gombás  megbetegedések előfordulása.

Kultúra Kijuttatandó mennyiség Alkalmazások száma és ideje

Gyümölcsfák, szőlő

300-600 ml/100 l  
Min. 3-6 l/ha

15 -20 naponta ismételt alkalmazások.  
a terméskötődéstől az érés végéig.

Zöldségfélék

Dísznövények, csemetekertek

Szántóföldi növények

A Harvest K egy magas káliumtartalmú folyékony lombtrágya, amely serkenti az érést  és növeli a gyümölcs cukortartalmát.

cSOMAGOLÁS  
MEGJEGYZÉSEK  
FIGYELMEZTETÉS

1 literes flakon (karton: 16 x 1 l)/  6 literes kanna (karton: 2 x 6 l)/  20 literes tartály

A Harvest K hatékonysága fokozható, ha mikroelemeket tartalmazó készítményekkel (pl. oligoMiX) keverve  használják.

A Harvest K-t más termékekkel keverve alkalmazzuk; kis területeken ajánlott a kompatibilitás tesztelése. A termék  +5 °C és +35 °C között  

stabil. Jól szellőző, hűvös,  száraz  helyen,  hőforrásoktól /gyújtóforrástól távol tárolja. Óvja a napfénytől.

% w/w % w/v

Karbamid (N) nitrogén 3 4,32

Kálium-oxid (K2O) vízben oldódó 27 38,9

Kén-trioxid (SO3) vízben oldódó 18 25,9

Bór (B), vízben oldódó 0.10 0.14

cink (Zn), vízben oldódó  EDTA-kelát 0.20 0.30
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MULTIPHOS MG MAKROELEMEK
Speciális műtrágya oldat magas foszfor és magnézium tartalommal

TERMÉKLEÍRÁS

HATÉKONYSÁG

ÖSSZETÉTEL

TERMÉK SPEcIFIKÁcIó     Sűrűség 1500 g/L      pH  ( 1% sol. ) 1.5 – 2.5        FORMULÁcIó   Folyadék       ALKALMAZÁS

ADAGOLÁS,  
KIJUTTATÁS  
MóDJA ÉS IDEJE
A dózisok  az egyes  
kezelésekre vonatkoznak

A Multiphos Mg egy speciális műtrágya, amely azonnal felvehető foszfort, káliumot és magnéziumot  biztosít. A foszfor stimulálja a gyökérképző-
dést, a virágzást,  az érést, és javítja a gyümölcsök  színeződését,  mivel részt vesz az antocianin  láncok polimerizációjában. A magnézium, amely a 
klorofill fő alkotóeleme,  szintén  fontos  szerepet  játszik  a növekedésben,  fotoszintézisben  és szénhidrát  szintézisben.  lombtrágyaként  történő  
felhasználásra készült, de zöldségfélék és gyümölcsfák öntözéssel együtt végzett tápoldatozására  is alkalmas.

Kultúra Kijuttatandó mennyiség Alkalmazások száma és ideje

Gyümölcsfák lombtrágyázás:
600-800 ml/100 l
(4-6  l/ha)

Talajtrágyázás:
15-30 l/ha

Ültetést követően rövid időn belül.  
ismétlés 15-20 naponta szükség esetén.
(pl: kukorica: 3-4 levél, repce: 4-6 levél,  
cukorrépa: 4 levél, hüvelyesek:  
5 cm, gyökérzöldségek: 3-4 levél)

Zöldségfélék

Dísznövények, csemetekertek

Gabonafélék és ipari növények

A Multiphos Mg folyékony műtrágyakészítmény, vetéstől, ültetést követően, a növekedés időszakában egészen a terméskötődésig használható.

cSOMAGOLÁS 
FIGYELMEZTETÉS

6 literes kanna (karton: 2 x 6 l)  20 literes tartály

A Multiphos Mg a leggyakoribb rovarölő szerekkel keverhető, kivéve a lúgos vegyületeket, rezet, ként, vagy ásványi olajakat  

tartalmazó készítményeket.  ne keverje kéntartalmú műtrágyákkal. A termék  +5 °C és +35 °C között  stabil.   

Jól szellőző, hűvös,  száraz  helyen,  hőforrásoktól / gyújtóforrástól távol tárolja.  Óvja a napfénytől.

% w/w % w/v

Foszforsavanhidrid (P2O5), vízben oldható 30 45

Kálium-oxid (K2O), vízben oldható 5,2 7,8

Magnézium-oxid (MgO), vízben oldható 7 10,5
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FolyéKony MŰTRÁGYÁK
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N EXTRA SPEED FOLYÉKONY  
MŰTRÁGYAMagas kéntartalmú folyékony nitrogéntrágya, magnéziummal

TERMÉKLEÍRÁS

HATÉKONYSÁG

ÖSSZETÉTEL

TERMÉK SPEcIFIKÁcIó     Sűrűség 1250 g/L        pH 7 – 8          FORMULÁcIó   Folyadék       ALKALMAZÁS

ADAGOLÁS,  
KIJUTTATÁS  
MóDJA ÉS IDEJE
A dózisok  az egyes  
kezelésekre vonatkoznak

Az N Extra Speed a legjobb megoldás a nitrogén fejtrágyázás kiegészítésére. lombon keresztül gyors felszívódást garantálva pótolja a fejtrágyák 
bizonytalan hatékonyságú nitrogén ellátását, amely létfontosságú a növények vegetatív növekedésében jelentkező extra nitrogén igény kielégí-
téséhez. A termék hatékonyságát biztosítja a nitrogén, magnézium és  kén  együttes jelenléte, mivel a nitrogén hatását sokszor a két mezoelem 
hiánya gátolja. A termék a vegetatív növekedés fokozásán túl hatékonyan javítja a gabona- és olajos növények termésminőségét.

KULTúRA KIJUTTATANDó MENNYISÉG ALKALMAZÁSOK SZÁMA ÉS IDEJE

Gyümölcsfák, szőlő

lombtrágyázás: 5-10 l/ha

Vegetatív növekedésben virágzásig  
min. 500-1000 liter vízzel hígítva. (pl: gyümölcs, 
szőlő: kötéstől, káposztafélék: fejesedés kezdete)

Zöldségfélék

Dísznövények, csemetekertek

Szántóföldi növények

Vegetatív növekedésben virágzásig  
min. 300-500 liter vízzel hígítva.  
(kiemelten pl: repce: tavaszi regenerálódás,  
2 cm becő, búza: szárbaszökkenés, 1 cm kalász)

Az N Extra Speed magas nitrogén tartalmú folyékony műtrágya, magnézium és kén  kiegészítéssel, lombkezelésre.

cSOMAGOLÁS  
MEGJEGYZÉSEK  
FIGYELMEZTETÉS

1 literes flakon (karton: 16 x 1 l) /  6 literes kanna (karton: 2 x 6 l) / 20 literes tartály

Az N Extra Speed hatékonysága fokozódik, ha aminosavakat tartalmazó termékek (például Albamin, Aminoton) keverékében használják.

ne keverje  az N Extra Speed-et savas műtrágyákkal vagy anyagokkal, oxidatív  anyagokkal, magas  ammónium és réz alapú vízoldható  

műtrágyákkal. A termék  +5 °C és +35 °C között  stabil.  Jól szellőző, hűvös,  száraz  helyen,  hőforrásoktól / gyújtóforrástól távol tárolja.   

Óvja a napfénytől.

% w/w % w/v

Összes  nitrogén (N) 23 28.75

Karbamid 15 18.75

N metil-karbamid 8 10

Magnézium-oxid  (MgO), vízben oldható 2 2.5

Kén-trioxid (SO3), vízben oldódó 2,5 3,12
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POLYPHOS FOLYÉKONY  
MŰTRÁGYAFokozatosan felszabaduló folyékony NP műtrágya

TERMÉKLEÍRÁS

HATÉKONYSÁG

ÖSSZETÉTEL

TERMÉK SPEcIFIKÁcIó   Sűrűség 1380 g/L      pH 7.5 – 8.5         FORMULÁcIó   Folyadék         ALKALMAZÁS

ADAGOLÁS,  
KIJUTTATÁS  
MóDJA ÉS IDEJE
A dózisok  az egyes  
kezelésekre vonatkoznak

Kultúra Kijuttatandó mennyiség Alkalmazások száma és ideje

Gyümölcsfák

30-60 l/ha

1-2 kezelés a rügyfakadástól a virágzásig

Zöldségfélék, dísznövények,  
csemetekertek

Ültetés után vagy a vegetatív ciklus első
szakaszaiban,  virágzásig.

Szántóföldi növények 15-45 l/ha Vetéssel egy időben mag mellé.

Talajba juttatva a Polyphos-ból  lassan – a kijuttatástól  számítva átlagosan 40-60 nap alatt - szabadul fel a gyökerek által könnyen felve-
hető foszfor. ilyen módon  a növények  számára  minden  nap elegendő  hozzáférhető  foszfor  szabadul  fel.  A Polyphos így nélkülözhe-
tetlen a magas „aktív” mésztartalmú talajokon való termesztéshez.  A Polyphos kijuttatható vetés előtt, vetéssel egyidőben, vagy kelés előtt.  
Magas foszfor-tartalma miatt kifejezetten javasolt növények startertrágyázására.

A Polyphos a tökéletes starter műtrágya, mert a foszfort különböző polimerizációs fokú polifoszfátok formájában tartalmazza.

cSOMAGOLÁS  
 

MEGJEGYZÉSEK  
 

FIGYELMEZTETÉS

1 literes flakon (karton: 16 x 1 l) /  6 literes kanna (karton: 2 x 6 l) / 20 literes tartály

A Polyphos hatékonysága fokozódik, ha szerves  anyagot  tartalmazó termékekkel (pl. Aminoton, Mixamin) keverve  kerül kijuttatásra.

A termék  +5 °C és +35 °C között  stabil.  Jól szellőző, hűvös,  száraz  helyen,  hőforrásoktól / gyújtóforrástól távol tárolja.  Óvja a napfénytől.

% w/w % w/v

Ammónia-nitrogén (N) 11 15,18

Foszforsavanhidrid (P2O5), vízben oldható 37 51,06
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VÍZBEn olDÓDÓ MŰTRÁGYÁK
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NUTRIGOLD VÍZBEN OLDóDó  
MŰTRÁGYÁKVízoldható NPK sorozat

TERMÉKLEÍRÁS

HATÉKONYSÁG

ÖSSZETÉTEL

 FORMULÁcIó   Szilárd      ALKALMAZÁS

ADAGOLÁS,  
KIJUTTATÁS  
MóDJA ÉS IDEJE
A dózisok  az egyes  
kezelésekre vonatkoznak

A Nutrigold termékcsalád a MilAgRo fejlesztéseinek eredménye. A cég a tápoldatozásban felmerülő problémák megoldására fejlesztette ki a 
Nutrigold termékcsalád magas minőségű termékeit. A Nutrigold fejlesztésében a következő célokat tartottuk szem előtt: felhasználható legyen 
valamennyi tápoldatozó technológiában, klór és só szennyeződéstől mentes legyen, minimalizáljuk a biuret tartalmat és maximalizáljuk a kelatizált 
mikroelem-tartalmat, 100%-ban oldódjon hideg vízben, maradjon az oldat pH-ja alacsony, és minimalizáljuk a termék sóindexét.

Kultúra Kijuttatandó mennyiség Alkalmazások száma és ideje

Gyümölcsfák

0.5-1.5 kg/1000 l
60-80 kg/ha

Alkalmazza a növény, fejlődési fázisoknak  
megfelelő tápanyagigény mértékében.

Zöldségfélék
Dísznövények
Szántóföldi növények

A Nutrigold termékcsalád tagjai kiváló minőségű és tisztaságú nyersanyagokból készült mikrokristályos szerkezetű, vízben oldódó műtrágyák.

cSOMAGOLÁS  
MEGJEGYZÉSEK  

FIGYELMEZTETÉS

25 kg-os zsák.
A Nutrigold szerves  anyag-alapú termékekkel (ilyen pl. az Aminoton, a Mixamin, a lonite) együtt történő  felhasználása növeli a tápanyagok 
felszívódását.
ne alkalmazza a Nutrigold-ot kalciumvegyületekkel készült oldatokban. A termék -10 °C és +35 °C közötti hőmérsékleten  stabil.  
Tárolja jól szellőző, hűvös, száraz helyen, hőforrásoktól /gyújtóforrástól távol. Óvja a napfénytől.

Összes
N:P2O5:K2O

N
nitrát

N
ammónia

N
karbamid

N
összes P2O5 K2O MgO pH

(1%  sol.)
Ec 0.1% sol.

(μS/cm)
Oldhatóság

(g/L - 20 °c)

3.11.38+4 - - 3 3 11 38 3

8.12.24+4 5.2 2.8 - 8 12 24 4

13.40.13 3.8 7.5 1.7 13 40 13 -

14.6.24+3 7 6 1 14 6 24 3

18.18.18 5.3 6.3 6.4 18 18 18 -

20.5.10+2 3 10.5 6.5 20 5 10 2

% B cu* Fe* Mn* Mo Zn*

w/w 0.02 0.003 0.07 0.03 0.003 0.05

*EDTA-kelát forma

NUTRIGOLD LPH VÍZBEN OLDÓDÓ  
MUTRÁGYÁKA savanyító hatású vízoldható NPK sorozat

TERMÉKLEÍRÁS

HATÉKONYSÁG

ÖSSZETÉTEL

 FORMULÁCIÓ   Szilárd      ALKALMAZÁS

ADAGOLÁS,  
KIJUTTATÁS  
MÓDJA ÉS IDEJE
A dózisok  az egyes  
kezelésekre vonatkoznak

A Nutrigold  LpH  termékek  a tápoldatozásban  felmerülő  valamennyi  problémára  megoldást  jelentenek  A Nutrigold  LpH termékcsalád  ma-
gas  minőségű termékeit a gyors oldhatóság és a magas kalcium- vagy magnéziumtartalom, valamint a nagy mennyiségű  EDTA-kelát  kötésben 
lévő mikroelem tartalom jellemzi. A termékek bármilyen tápoldatozási technikánál alkalmazhatóak.  Mentesek bármilyen szennyeződéstől, nem 
tartalmaznak klórt vagy nátriumot, illetve alacsony a biuret-,  valamint a sótartalma.

Kultúra Kijuttatandó mennyiség Alkalmazások száma és ideje

Gyümölcsfák

0.5-1.5 kg/1000 L
60-80 kg/ha

Alkalmazza a növény, fejlődési fázisoknak  
megfelelő tápanyagigény mértékében.

Zöldségfélék
Dísznövények
Szántóföldi növények

A Nutrigold LpH termékcsalád tagjai kiváló minőségű és tisztaságú nyersanyagokból készült mikrokristályos szerkezetű, savanyító hatású, vízben 
oldódó műtrágyák.

CSOMAGOLÁS  
MEGJEGYZÉSEK  

FIGYELMEZTETÉS

25 kg-os zsák.
A Nutrigold LpH szerves anyag alapú termékekkel (ilyen pl. az Aminoton, a Mixamin, a Lonite) együtt történő  felhasználása növeli  
a tápanyagok felszívódását.
A termék -10 °C  és +35 °C közötti hőmérsékleten stabil. Tárolja jól szellőző, hűvös, száraz helyen, hőforrásoktól/gyújtóforrástól távol.  
Óvja a napfénytől.

% B Cu* Fe* Mn* Mo Zn*

w/w 0.01 0.001 0.03 0.01 0.001 0.05

*EDTA-kelát forma

Összes
N:P2O5:K2O

N
nitrát

N
ammónia

N
karbamid

N
összes P2O5 K2O CaO MgO pH

(1%  sol.)
EC 0.1% sol.

(μS/cm)
Oldhatóság

(g/L - 20 °C)

17.6.21+8 10,6 1 5,4 17 6 21 8 -    2.3 –  3.5       
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NUTRIGOLD LPH VÍZBEN OLDÓDÓ  
MUTRÁGYÁKA savanyító hatású vízoldható NPK sorozat

TERMÉKLEÍRÁS

HATÉKONYSÁG

ÖSSZETÉTEL

 FORMULÁCIÓ   Szilárd      ALKALMAZÁS

ADAGOLÁS,  
KIJUTTATÁS  
MÓDJA ÉS IDEJE
A dózisok  az egyes  
kezelésekre vonatkoznak

A Nutrigold  LpH  termékek  a tápoldatozásban  felmerülő  valamennyi  problémára  megoldást  jelentenek  A Nutrigold  LpH termékcsalád  ma-
gas  minőségű termékeit a gyors oldhatóság és a magas kalcium- vagy magnéziumtartalom, valamint a nagy mennyiségű  EDTA-kelát  kötésben 
lévő mikroelem tartalom jellemzi. A termékek bármilyen tápoldatozási technikánál alkalmazhatóak.  Mentesek bármilyen szennyeződéstől, nem 
tartalmaznak klórt vagy nátriumot, illetve alacsony a biuret-,  valamint a sótartalma.

Kultúra Kijuttatandó mennyiség Alkalmazások száma és ideje

Gyümölcsfák

0.5-1.5 kg/1000 L
60-80 kg/ha

Alkalmazza a növény, fejlődési fázisoknak  
megfelelő tápanyagigény mértékében.

Zöldségfélék
Dísznövények
Szántóföldi növények

A Nutrigold LpH termékcsalád tagjai kiváló minőségű és tisztaságú nyersanyagokból készült mikrokristályos szerkezetű, savanyító hatású, vízben 
oldódó műtrágyák.

CSOMAGOLÁS  
MEGJEGYZÉSEK  

FIGYELMEZTETÉS

25 kg-os zsák.
A Nutrigold LpH szerves anyag alapú termékekkel (ilyen pl. az Aminoton, a Mixamin, a Lonite) együtt történő  felhasználása növeli  
a tápanyagok felszívódását.
A termék -10 °C  és +35 °C közötti hőmérsékleten stabil. Tárolja jól szellőző, hűvös, száraz helyen, hőforrásoktól/gyújtóforrástól távol.  
Óvja a napfénytől.

% B Cu* Fe* Mn* Mo Zn*

w/w 0.01 0.001 0.03 0.01 0.001 0.05

*EDTA-kelát forma

Összes
N:P2O5:K2O

N
nitrát

N
ammónia

N
karbamid

N
összes P2O5 K2O CaO MgO pH

(1%  sol.)
EC 0.1% sol.

(μS/cm)
Oldhatóság

(g/L - 20 °C)

17.6.21+8 10,6 1 5,4 17 6 21 8 -    2.3 –  3.5       
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EGYÉB TERMÉKEK
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pH MASTER
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pH MASTER EGYÉB
TERMÉKEK

TERMÉKLEÍRÁS

HATÉKONYSÁG

ÖSSZETÉTEL

ADAGOLÁS,  
KIJUTTATÁS  
MÓDJA ÉS IDEJE
A dózisok  az egyes  
kezelésekre vonatkoznak

Permetlevekhez adagolva a pH Master  a következőképpen viselkedik:
–  Savanyító szerként: a pH-t a növényvédő szerek és műtrágyák számára optimális értékre csökkenti;
–  Indikátorként: az elért pH érték függvényében változó egyedi színt ad az oldatoknak, ami egyszerűsíti a kívánt kémhatás beállítását;

 pH 4,0 pH 4,5  pH 5,0  pH 5,5  pH 6,0  pH 6,5  pH 7,0

ÖSSZETÉTEL
– Tapadásfokozóként: hatására a tápanyagok és növényvédő szerek egy vékony réteget képeznek a levélfelületeken,  
 ezáltal növeli az adhéziót és a növények nedvesíthetőségét, valamint az aktív hatóanyagok növénybe jutását;
–  Diszpergáló szerként: csökkenti a keverékhez adott termékek ülepedését.

A pH Master egy különleges folyékony NP-műtrágya, amelyet a rovarölő szeres permetlevek és a tápoldat keverékek hatékonyságának növelésére 
és javítására fejlesztettünk.

CSOMAGOLÁS  
 
FIGYELMEZTETÉS

1 literes flakon (karton: 16 x 1 L)/  6 literes kanna (karton: 2 x 6 L)
 
Ne keverje erősen lúgos vegyületekkel, ásványi olajokkal, kén-, foszfor- és réz alapú kémiai vegyületekkel

A permetező oldatok pH-korrekcióját  a kémiai vegyületek hozzáadása előtt kell elvégezni: a terméket a vízhez adva keverés közben  

(100 l vízben kb. 60-80 ml 6-6,5 pH-értékig). A dózis a kívánt pH-értékhez  és a víz keménységéhez képest változó.  

A kapott pH ellenőrzéséhez  egyszerűen  hasonlítsa össze az oldat színét a címkén feltüntetett színskálával.   

Adjon hozzá még több terméket, ha szükséges –20 ml-t egyszerre–, amíg a kívánt pH-értéket el nem éri.

% w/w % w/v

Karbamid-nitrogén (N) 3.1 3.8

Foszforsavanhidrid (P2O5) vízben oldható 23.7 28.7

TERMÉK SPECIFIKÁCIÓ   Sűrűség 1210 g/L  pH  1 – 2       FORMULÁCIÓ    Folyadék       ALKALMAZÁS

pH-puffer és tapadásfokozó

ALBA MILAGRO Nemzetközi
Részvénytársaság

Via Filippo  Corridoni 19
20 015 Parabiago (Milánó) Olaszország

Tel. +39 03 3 1 4952 11  - Fax. +39 03 3 1 5 5795 3
milagro@albamilagro.com

www.albamilagro.com

S P E C I A L  F E R T I L I Z E R S

A katalógusban  leírt információk  kizárólag  tájékoztatási  célt szolgálnak,  és a terméket  forgalmazó  országtól  függően változhatnak.  Részletesebb  tájékoztatá-
sért  olvassa el a termék címkéjét és az adott ország szabályait. Az Alba Milagro Nemzetközi Részvénytársaság garantálja, hogy a termék akkor, és csakis akkor felel 
meg az előírásoknak,  ha a termékeket eredeti, ép csomagolásban  tárolják. Az Alba Milagro Nemzetközi  Részvénytársaság nem vállal felelősséget  a nem megfele-
lő  – a címkén feltüntetettekkel összhangban  nem álló, vagy törvényt sértő - használatért. Termékeink használatának eredményességét befolyásolhatja az időjárás, 
a talaj összetétele, a dózis és a felhasználás módja. Ezek a tényezők nem tartoznak az ellenőrzésünk alá, ezért az Alba Milagro Nemzetközi Részvénytársaság nem 
vállal felelősséget a termékeinek helytelen használatából eredő problémákért. Javasoljuk a címkén feltüntetett veszélyességi és / vagy toxicitási információk maxi-
mális betartását.
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pH MASTER EGYÉB
TERMÉKEK

TERMÉKLEÍRÁS

HATÉKONYSÁG

ÖSSZETÉTEL

ADAGOLÁS,  
KIJUTTATÁS  
MÓDJA ÉS IDEJE
A dózisok  az egyes  
kezelésekre vonatkoznak

Permetlevekhez adagolva a pH Master  a következőképpen viselkedik:
–  Savanyító szerként: a pH-t a növényvédő szerek és műtrágyák számára optimális értékre csökkenti;
–  Indikátorként: az elért pH érték függvényében változó egyedi színt ad az oldatoknak, ami egyszerűsíti a kívánt kémhatás beállítását;

 pH 4,0 pH 4,5  pH 5,0  pH 5,5  pH 6,0  pH 6,5  pH 7,0

ÖSSZETÉTEL
– Tapadásfokozóként: hatására a tápanyagok és növényvédő szerek egy vékony réteget képeznek a levélfelületeken,  
 ezáltal növeli az adhéziót és a növények nedvesíthetőségét, valamint az aktív hatóanyagok növénybe jutását;
–  Diszpergáló szerként: csökkenti a keverékhez adott termékek ülepedését.

A pH Master egy különleges folyékony NP-műtrágya, amelyet a rovarölő szeres permetlevek és a tápoldat keverékek hatékonyságának növelésére 
és javítására fejlesztettünk.

CSOMAGOLÁS  
 
FIGYELMEZTETÉS

1 literes flakon (karton: 16 x 1 L)/  6 literes kanna (karton: 2 x 6 L)
 
Ne keverje erősen lúgos vegyületekkel, ásványi olajokkal, kén-, foszfor- és réz alapú kémiai vegyületekkel

A permetező oldatok pH-korrekcióját  a kémiai vegyületek hozzáadása előtt kell elvégezni: a terméket a vízhez adva keverés közben  

(100 l vízben kb. 60-80 ml 6-6,5 pH-értékig). A dózis a kívánt pH-értékhez  és a víz keménységéhez képest változó.  

A kapott pH ellenőrzéséhez  egyszerűen  hasonlítsa össze az oldat színét a címkén feltüntetett színskálával.   

Adjon hozzá még több terméket, ha szükséges –20 ml-t egyszerre–, amíg a kívánt pH-értéket el nem éri.

% w/w % w/v

Karbamid-nitrogén (N) 3.1 3.8

Foszforsavanhidrid (P2O5) vízben oldható 23.7 28.7

TERMÉK SPECIFIKÁCIÓ   Sűrűség 1210 g/L  pH  1 – 2       FORMULÁCIÓ    Folyadék       ALKALMAZÁS

ALBA MILAGRO Nemzetközi
Részvénytársaság

Via Filippo  Corridoni 19
20 015 Parabiago (Milánó) Olaszország

Tel. +39 03 3 1 4952 11  - Fax. +39 03 3 1 5 5795 3
milagro@albamilagro.com

www.albamilagro.com

S P E C I A L  F E R T I L I Z E R S

A katalógusban  leírt információk  kizárólag  tájékoztatási  célt szolgálnak,  és a terméket  forgalmazó  országtól  függően változhatnak.  Részletesebb  tájékoztatá-
sért  olvassa el a termék címkéjét és az adott ország szabályait. Az Alba Milagro Nemzetközi Részvénytársaság garantálja, hogy a termék akkor, és csakis akkor felel 
meg az előírásoknak,  ha a termékeket eredeti, ép csomagolásban  tárolják. Az Alba Milagro Nemzetközi  Részvénytársaság nem vállal felelősséget  a nem megfele-
lő  – a címkén feltüntetettekkel összhangban  nem álló, vagy törvényt sértő - használatért. Termékeink használatának eredményességét befolyásolhatja az időjárás, 
a talaj összetétele, a dózis és a felhasználás módja. Ezek a tényezők nem tartoznak az ellenőrzésünk alá, ezért az Alba Milagro Nemzetközi Részvénytársaság nem 
vállal felelősséget a termékeinek helytelen használatából eredő problémákért. Javasoljuk a címkén feltüntetett veszélyességi és / vagy toxicitási információk maxi-
mális betartását.
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sért  olvassa el a termék címkéjét és az adott ország szabályait. Az Alba Milagro Nemzetközi Részvénytársaság garantálja, hogy a termék akkor, és csakis akkor felel 
meg az előírásoknak,  ha a termékeket eredeti, ép csomagolásban  tárolják. Az Alba Milagro Nemzetközi  Részvénytársaság nem vállal felelősséget  a nem megfele-
lő  – a címkén feltüntetettekkel összhangban  nem álló, vagy törvényt sértő - használatért. Termékeink használatának eredményességét befolyásolhatja az időjárás, 
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