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eredményével! A nyertes parcellára a Fertilia
növényspecifikus, a kukorica mezo- és mikroelem igényéhez igazodó, Rizodyne talajaktivátor
tartalmú műtrágyáját választotta!
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széles mikroelem tartalommal!
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„Talajvizsgálati eredmények, illetve
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Hernádvölgye Mg. Szövetkezet
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Egyedi összetételű
Rizotec NPK:

Növényspecifikus
Rizotec NPK:

Rizodyne
talajaktivátor

Az egyedi Rizotec NPK műtrágyák talajvizsgálati
adatokra építve a Rizotec Szaktanácsadó Program segítségével meghatározott egyedi összetételek.

A növényspecifikus Rizotec NPK az adott
növénykultúra fajlagos tápelem igényéhez
igazodó, harmonikus, kiegyensúlyozott
tápelem ellátást biztosító műtrágyacsalád.

A növény tápanyag igényét és a talaj tápanyag
szolgáltató képességét figyelembe véve optimális makro- mezo- és mikroelemeket és a Fertilia
egyedülálló fejlesztését, a szerves anyagokban
gazdag Rizodyne talajaktivátort tartalmazzák!

Előnyei:
• a makro- és mezoelemek mellett széles
mikroelem tartalom
• mikroelemek szerves kelát kötésben
• Rizodyne talajaktivátor tartalom
• kifejezetten a magyar termőhelyi viszonyokra kialakítva
• bulk blending gyártástechnológia

A Rizodyne talajaktivátor a
benne található szerves
anyagok, szerves kelátképző és szerves kén révén a talajlakó mikroorganizmusok elszaporodását segíti elő.

Az Ön igényére szabható egyedi Rizotec
NPK-val biztos lehet benne, hogy a leghatékonyabb és a legcélszerűbb műtrágyázási megoldást választja, gazdaságosan!

Hatása:
• megnövekedett talajaktivitás
• tápanyagok könnyebb, gyorsabb
és intenzívebb felvétele
• kezdeti gyors növekedés, egyöntetű állomány.
A Rizodyne talajéletet aktiváló szerves
anyag komponenseivel nagyban javítja a
Rizotec NPK műtrágyáink hatásfokát.

