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GreenSoil Humin műtrágyát a tavasziak alá!

A GreenSoil Humin termékcsalád tagjai szerves anyaggal bőví-
tett műtrágyák, melyek foszfort, klórmentes káliumot, kálciumot, 
ként, értékes mikroelemeket és huminsavat tartalmaznak. Ezen 
termékek a szerves trágyák előnyös tulajdonságaival is rendelkez-
nek. Megoldást nyújtanak a szántóföldi növények, zöldségek és 
gyümölcsök eltérő tápanyagigényeire. A GreenSoil Humin terméke-
ket általános tápanyag-utánpótlás céljából ajánljuk, még a humusz- 
ban szegény, alacsonyabb tápértékű talajokhoz is kiválóak. Kiemelen-
dő a termék 24 %-os huminsav részaránya is, ami a növények fejlődé-
sét segíti. A Humin szó a huminsavra utal, ez a természetben előfor-
duló vegyület a humusz alkotórésze. A GreenSoil Humin termékben 
található huminsav hatékonyan feltárja a talajban meglévő, de a nö-
vény számára felvehetetlen foszfort és káliumot, így a kultúrnövény 
nemcsak a granulátumban megtalálható mikro- és makroelemeket 
hasznosítja, hanem a huminsav által feltárt PK-t is.

A GreenSoil Humin termékek foszfor- és 
káliumképessége kiemelkedően ma-
gas. A huminsav a hatóanyag-számítás-
ban is fontos szerepet kap, ugyanis a fosz-
for és kálium feltárása révén további 10 % 
foszforral és 14 % káliummal növeli a granulá-

tumban található foszfor és kálium százalékos arányát. A GreenSoil 
Humin K + Cu terméket nézve, a hatásmechanizmus alapján, így 17 % 
foszfor- és 34 % káliummennyiség jut a növénynek.

A GreenSoil Humin termékek big-bag és zsákos kiszerelésben kap-
hatók. Hagyományos műtrágyaszóró géppel és vetőgéppel könnye-
dén ki lehet juttatni, majd a talajba bedolgozni 300 kg/ha mennyi-
ségben.

Előnyei a GreenSoil műtrágyával:
• gazdaságos, magasabb hozam érhető el
• gyökérzónából a hatóanyag nem mosódik ki, hosszantartó 

hatás
• nem felvehető P, K, Ca, Mg és mikroelemek is felvehetők 

lesznek a huminsav révén
• serkenti a magok csírázását, elősegíti a gyökérképződést
• a növény szárazságtűrő és ellenálló képességét fokozza
• a magas kéntartalom a termés olajmennyiségét növeli
• a talaj pH értékét a semleges érték felé javítja, gátolja a 

savasodást
• porhanyós talajszerkezet, humusztartalom növekedése

Huminsavas granulátum – több mint műtrágya!

termék foszfor kálium kalcium kén huminsav Mg,Fe,B,Se,Cu,Zn
  GreenSoil Humin K + Cu 7 20 - 8 24 ü

  GreenSoil Humin PK + Cu 8 14 8 4 24 ü

  GreenSoil Humin P + Ca 18 - 24 2 24 ü

  GreenSoil Humin Natural - - 3 6 60 ü

A természetes komplex granulátumok összetevőinek százalékos aránya:  

AZOTER® baktériumtrágyát a tavasziak alá!
A gazdaságos NPK körforgás!

Az AZOTER® talaj-baktériumtrágya tavaszi kijuttatásával új 
erőre kap a talajélet. A kultúrnövény növekedésével azonos ütemben, 
folyamatosan biztosítja a növény számára a szükséges mennyiségű 
tápanyagot, mivel az AZOTER®-ben lévő baktériumok megkötik, 
és felvehető állapotba hozzák a levegő nitrogénjét, elősegítik a 
talajban lévő foszfor és kálium felvételét. Gondoskodnak a talaj-
ba került elhalt szerves anyagok lebontásáról, amelyből a növény 
számára további értékes nitrogént, foszfort és káliumot tesznek elér-
hetővé. Ez a mikrobiológiai körforgás biztosítja az optimális tarló- 
kezelést és a növények számára szükséges NPK arányt.

E hatékony körforgás eredményeként 
javul a talaj biológiai, kémiai és fizikai ál-
lapota, ezáltal a talaj lazábbá, szellősebbé 
válik, ami megkönnyíti a talajművelete-
ket, és jelentős üzemanyag megtakarítást 
eredményez. A növény gyökérzete 25 
%-kal növekszik, ezáltal jobban bírja a 
szélsőségesebb, csapadékos és aszályos 
időszakokat. A kultúrnövény ellenállóbb, többek között a kórokozó 
penészgombákkal és szkleróciumokkal szemben, a környezetbarát 
technológia révén nincs nitrogénterhelés.

Az AZOTER® talaj-baktériumtrágyát a tavaszi vetésű növényeknél – 
mint például a kukorica, cukorrépa, napraforgó, tavaszi gabonák, pil-
langósok, burgonya, zöldségek, szőlő és virágok – vetés, ültetés előtt 
alkalmazzuk 10 liter/hektár dózisban, ha a talaj hőmérséklete eléri az 
5 °C-ot. Vetés előtt vagy a vetéssel egy menetben a talajra kell perme-

tezni, és egyszerre a vetés mélységébe kell beforgatni. Az AZOTER® 
baktériumtrágya a körforgás alapján hektáronként 180 kg nitrogént, 
80 kg foszfort és 30 kg káliumot juttat a növény gyökérzetéhez. 
Az AZOTER® talaj-baktériumtrágya annyi nitrogént biztosít a tavaszi 
vetésű növényeknek, hogy további nitrogénpótlás nem szükséges.

Előnyei AZOTER® baktériumtrágyával:
• mobilizálja a mikro- és makroelemeket
• a baktériumok által termelt auxinok és gibberellin serkentik 

a növény növekedését és fejlődését
• termelt vitaminok a betegségekkel szemben ellenállóvá teszik 

a növényt
• gyorsítja a tarló és a növényi maradványok lebomlását
• segíti a természetes humuszképződést
• a Trichoderma és a Coniothyrium gombák a talajban lévő 

penészgombákat és szkleróciumokat parazitálják, élet-
terüket csökkentik

• pillangós növényeknél plusz nitrogént juttat a növények 
gümőihez

• gazdaságos, költséghatékony, magasabb hozamot eredményez

További hasznos információért tekintse meg a www.pannon-trade.com 
honlapunkat, illetve munkatársaink készséggel állnak rendelkezésére.
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