
Mezo- és mikroelem
kiegészítésű folyékony 

nitrogén műtrágya

Hazai gyártású műtrágyáinkat 
a magyar termőhelyi viszonyokra 

fejlesztettük ki!

Vásároljon Ön is magyar terméket!

Kérdése Van? 
Hívja közvetlen szaktanácsadói infó vona-
lunkat azonnali, használható segítségért: 

06 30/566-5386
vagy írjon a 

szaktanacsadas@fertilia.hu email címre.

Honlapunkon hasznos szakmai tartalmakat, 
kutatási összefoglalókat talál: 

www.fertilia.hu

Keressen minket a Facebookon is! 

/Fertilia.hu

Fertilia agrokémiai és Logisztikai Kft.
8130 enying, Kossuth major

Telefon: 22/572-059
Fax: 22/572-078

e-mail: fertilia@fertilia.hu

A Fertilia Kft. saját fejlesztésű, szerves 
anyagot tartalmazó, folyékony Ferti-
Sol 21 Celludone műtrágyája az őszi 
tarlóbontáshoz kiváló megoldás!

A FertiSol 21 Celludone műtrágya 
szerves vegyületei a szármarad-
ványokra, tarlóra való kijuttatás-
kor jó táptalajt biztosítanak a 
mikroorganizmusoknak, így segí-
tik a lebontási folyamatokat.



A FertiSol nitrogén tartalmú oldat-
műtrágyák a szántóföldi növénykultú-
rák ezen tápelemekre való érzékeny-
sége alapján kerültek kialakításra. 

Magas nitrogén tartalmuk mellett 
olyan kombinációban tartalmazzák a 
mikroelemeket, ami a leggazdaságo-
sabb kijuttatási mód a jelenleg alkal-
mazott egyéb technológiák között! 

Az őszi búza, kalászosok és repce fej-
trágyázására, a kukorica alap- és fej-
trágyázására!

A FertiSol használatának fő előnyei:

növényspecifikus összetételek,
egységnyi hatóanyagra vetített ára 
a legalacsonyabb,
minden cseppje hasznosul,
folyamatosan biztosítja a tápanyag-
ellátást,
gyorsabban hat, mint a szilárd forma,
kijuttatása más növényvédelmi mun-
kákkal összekapcsolható.










FertiSol 28

FertiSol 21 + 0,3 Cu + 0,15 S
réz kiegészítéssel: a hiányára érzékenyen reagá-
ló búza állományok termésbiztonságának stabili-
zálására

FertiSol 17 + 2 P + 0,2 Cu+ 0,1 S
réz és foszfor kiegészítéssel: kalászosoknál 
őszi kedvezőtlen időjárás miatt fejletlen gyökér-
zet megerősítésére, a bokrosodás segítésére

FertiSol 24 + 0,3 Ca + 0,15 Mg + 0,2 S
kálcium és magnézium kiegészítéssel: kalá-
szosok szárdőlésének megakadályozásához

FertiSol 24 + 3 S
kén kiegészítéssel: a búzaliszt minőségi tulaj-
donságainak, repcénél a termésbiztonság javí-
tására

FertiSol 21 + 0,3 B
bór kiegészítésel: hiányára érzékenyen reagáló 
repce megtermékenyülésének támogatására

FertiSol 24 + 0,5 Zn + 0,26 S
cink kiegészítéssel: hiányára érzékenyen rea-
gáló kukorica megfelelő fejlődéséhez


