
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

Termelői vélemények:

„Több éve használjuk a MASSulfixot a kénigé-
nyes repcére. Idén kipróbáltuk vetőbúzára is. 
Igen kedvezőek a tapasztalatok, véleményem 
szerint növelte a búza beltartalmát, tehát el-
mondhatom, hogy a termék hatásával elége-
dettek vagyunk.” 

dr. Tóth László igazgató 
Darnózseli Agrár Zrt.

„Évek óta vásárlói vagyunk a Fertiliának. Idén 
tavasszal szórtunk ki MASSulfixot is repcére, 
és búzára. A tél végi legyengült állományt 
megerősítette, ami egészséges és habitusá-
ban nagyon meggyőző volt. Búzánál 7,1 ton-
nás, repcénél 3,6 tonnás eredményeink szü-
lettek. A termék fizikai minőségére – pormen-
tesség, szemcseméret – sem lehetett panasz.”

Bede István igazgató 
Kapos-Agro Zrt.

Magas kén tartalmú 
szilárd nitrogén műtrágya, 
mely gyors és hatékony 

gyógyszer a télen legyengült 
növényállomány számára!



A MASSulfix kén tartalmát jól 

felszívódó szulfátforma, bór 

kiegészítését borát ion biztosítja.  

Az ammónium nitrogén a 

hosszabb hatású nitrogénforrást 

adja a növény számára.

Tavaszi fejtrágyaként elsősorban búza és 

repce állományokban, nitrogénnel együtt 

történő kén ellátáshoz javasolt.

A MASSulfix használatának fő 

előnyei:

plusz erőhöz juttatja a növényt,

hatóanyagai serkentik a 

vegetatív fejlődést,

növeli az állomány kórokozókkal 

és stresszel szembeni ellenálló 

képességét,

fokozza a nitrogén felvételét a 

termékben.








• Massulfix 24 n – 12 s 
    + MgO + CaO 

• Massulfix 24 n – 12 s
    + MgO + CaO + 0,2 B

• Massulfix 25 n – 5 s
    + MgO + CaO

• Massulfix 25 n – 5 s
    + MgO + CaO + 0,2 B

A kén növeli a zöldtömeget, a kloro-

fill tartalmat. A kalcium és magnézium 

kedvezően hat a talajszerkezetre. 

A bór elősegíti a tápelemek felvételét, 

növeli a termésbiztonságot.


