A termőföld aranya
˝
HUNFERT mutrágya
termékcsalád
A termékcsalád márkaneve a stabil minőséget, a kiváló ár-érték arányt és a hazai gyártási tapasztalatot képviseli. A melegen granulált gyártástechnológia és az első osztályú alapanyagok felhasználása garantálja, hogy a termékek vízoldhatóságban, a granulátumok fizikai minőségében és a
csomagolásban kompromisszumok nélküli megoldást jelentenek az azokat felhasználó mezőgazdasági termelőknek. A termékek hatóanyag összetételének kialakításakor figyelembe vettük a hazai felhasználási szokásokat, az ország jellemző talajtípusait és termesztett növényeink igényeit is.
NPK 15-15-15 + 9 SO3, 3 CaO*, 2MgO
Kiegyensúlyozott makroelem tartalmú, kénnel
dúsított komplex kalcium és magnézium kiegészítéssel. Általános célú műtrágya, mely napjaink tápanyag visszapótlási elvárásait követve
makroelem tartalma mellett jelentős mennyiségű ként is tartalmaz. Így a jól ismert NPK összetétel már a kénigényes keresztesvirágú növények
alaptrágyázására is alkalmas.

NPK 8-20-28 + 2 SO3, 3 CaO*, 2 MgO
Kálium túlsúlyos, koncentrált NPK komplex, kén,
kalcium és magnézium kiegészítéssel. Káliumhiányos, foszforral közepes vagy annál rosszabb
ellátottságú területekre javasoljuk, illetve fokozott káliumpótlást igénylő növények termesztéséhez. Kalcium és magnézium tartalma kedvezően befolyásolja a többi tápelem felvételét, a talaj
szerkezetét és a fotoszintézis intenzitását.

NPK 10-25-10 + 11 SO3, 9 CaO*, 2 MgO
Foszfor túlsúlyos NPK komplex jelentős kén és
kalcium tartalommal, magnézium kiegészítéssel.
Foszforral gyengén ellátott területekre javasolt
termék. Ezeken a talajokon kénigényes növények alapműtrágyázásához is kiváló! Összetételéből következően starter hatású termék, de a
gyártáshoz felhasznált alapanyagok miatt nem
tekinthető valódi starter műtrágyának. Savanyú,
erősen savanyú talajok kezelésére is ajánlott.

NPK 8-24-24 + 4 SO3, 3 CaO*, 2 MgO
Foszfor és kálium tartalomban kiegyensúlyozott, kénnel, kalciummal és magnéziummal kiegészített NPK komplex. Széleskörűen alkalmazható, koncentrált hatóanyag-tartalmú termék,
mely őszi vagy tavaszi felhasználásra egyaránt
alkalmas, hiszen vízoldhatósága az összes hatóanyagra vonatkoztatva is rendkívül jó.

NPK 10-10-25 + 7 SO3, 7 CaO*, 2 MgO
Kálium túlsúlyos NPK komplex kénnel, kalciummal és magnézium kiegészítéssel. Elsősorban
foszforral jól ellátott, de kálium pótlást igénylő
talajokra, illetve kálium igényes növénykultúrák
termesztésének megalapozására ajánljuk. Kalcium tartalma kedvezően befolyásolja a termőföldbe került szemcse körül a talaj pH-t, így jótékony hatású más tápelemek felvételére is, segíti
a gyökérnövekedést.

NPK 15-10-10 + 10 SO3, 11 CaO*, 2 MgO
Nitrogén túlsúlyos, kénnel dúsított, kalcium tartalmú NPK komplex, magnézium kiegészítéssel.
Foszforral és káliummal jól ellátott területekre javasolt, leginkább vetés előtti kijuttatással. Magasabb kalcium tartalma miatt savanyú talajokon
kimondottan ideális, annak pH korrekciós képessége és ezzel a többi tápelem felvehetőségére
gyakorolt pozitív hatása miatt.

* tájékoztató adat

Kiszerelések:
- 25 kg zsákokban raklapos egységrakományként
- 700 kg két rétegû, PP + PE big bag zsákban
- ömlesztve
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