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Egy barátságos nagyvállalat, aki piacvezető a speciális műtrágyák terén 

1966-ban alapított, izraeli központú, világszerte 12 leányvállalat és 700 
alkalmazott. Évi 0,5 millió tonna kálium-nitrát és 1 millió tonna egyéb 

műtrágya. 
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Tápanyag-utánpótlás 

 
Talajanalízis-levélanalízis! 

 

Az új év nem januárban hanem 

szedés után kezdődik! 

 

Helyesen,  

kis adagokban, folyamatos 

eloszlásban! 
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Nagyon fontos az  

alaptrágyázás,  tápoldatozás, 

lombtrágyázás  

arany hármasának együttes 

alkalmazása! 
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HAIFA - I-Con Share szilva tápanyagutánpótlás technológia: 

 

Szedés után: 

 

Cink és Bór, azért, hogy a következő évben is jó gyümölcskötődésünk és 

kiegyenlíttt termésünk legyen! 

Lombtrágyázás 2X  

Első kezelés: 1 kg/ha kelatizált Haifa Micro (Zn) cink (EDTA) + 1,5 l/Ha Haifa 

Bor Feed (folyékony bór-etanolamin, 15% vízoldható bór) + 2 liter Haifa 

Polyamin. Szedést követően közvetlenül. 

2 kezelés: 1 hónapra rá. 1 kg/ha kelatizált Haifa Micro (Zn) cink (+ opcionálisan 

2 liter Haifa Polyamin.) 

 

Szeptember: 

 

Szilárd granulált komplex műtrágy kiszórva sekélyen bedolgozva beöntözve. 

Turbo-K 14-14-17 (+ME + Mg+S+Fe, Zn), 300 kg/ha. 

 

Január vége-március eleje (ahogy az idő engedi): 

 

Tavaszi alaptrágya kiszórva: Turbo-K 14-14-17, 700 kg/ha. (Ezt a mennyiséget 

két részre is oszthatjuk ½ március eleje, ½ májusban kiszórva= jobb hatékonyság.) 

(Virágzásban gombaölőszerrel együtt opcionálisan: 1,5 kg/ha Multi K GG 

lombtrágyaként, + fagyveszély esetén Molibdén (Haifa Micro) és Polyamin vagy 

Multipeton) 

 

Gyümölcs kötődés után: 

 

Lombtrágyaként kalcium ! (Ca) Haifa Polyaminnal együtt. Haifa Cal kalcium-

nitrát vagy Haifa Ca LSA (ammónium-ligninszulfonátos) 

 

Tápoldatozás gyümölcskötődés után: 

 

Haifa Duo 14-0-28+10CaO, 100 kg/ha , 20kg/ha Multi-Pepton-al. A tarály B 

tartály 

15-20 naponta ismételve. 

 

Az öntözést tápoldatozást időjárás szerint csökkentett adagokkal egészen 

leombhullás végéig folytatjuk. 

 



Haifa Stim 

www.kertcenter.com 



www.kertcenter.com 





Mono, vízoldható műtrágyák 

Tápoldatok, keverékek, lombtrágya oldatok készítéshez 

Mono-ammónium foszfát: MAP 

Mono-kálium-foszfát: MKP, Dikálium-foszfát: DKP (új nem savanyít) 

Magézium-nitrát: Magnisal, HaifaMag 

Kálcium-nitrát: Haifa Cal 

Magnézium-szulfát: BitterMag 

Kálium-szulfát: SOP 

Karbamid-foszfát: Haifa UP 

Ammónium-nitrát: Haifa AN 

 



NPK komplex, vízoldható műtrágyák 
Kész formulák, tápoldatozáshoz, lombtrágyázáshoz  

(teljes mikroelem sorral kiegészítve) 

Poly-Feed GG – greenhouse grade 

Poly-Feed Drip – tápoldatozáshoz, csepegtető öntözőrendszerekhez 

Haifa Bonus: NPK lombtrágya mikroelemekkel és speciális ujranedvesedő adjuvánssal. BONUS NPK 13-2-44 

BONUS K ENERGY 10-5-38+3MgO+Mn+Zn+B 

 

 



Mikroelemek és komplex mikroelem csomag 

Haifa Micro Mn13% EDTA 1KG 

Haifa Micro Mn13% EDTA 25KG 

Haifa Micro Combi 1KG 

Haifa Micro Combi 25KG 

Haifa Micro Zn 15% EDTA 

Haifa Micro Zn 15% EDTA 

Haifa Micro Fe6/4.8 EDDHA 

Haifa Micro Fe6/4.8 EDDHA 

Haifa Micro Fe13% EDTA 

Haifa Micro Fe13% EDTA 

Haifa bór 



A talajfelszín alatti csepegtető öntözés-

tápoldatozás előnyei 

Direkt az aktív gyökérzónába jut a tápanyag. 

Egyenletes eloszlásban. 

Oldott állapotban a gyökerek számára felvehető formában. 

A növény meghálálja a folyamatos kiegyensúlyozott táplálás. 

Megszűnnek a hiány betegségek. 

Nincs veszteség, csökken a lemosódás, nem szennyezzük a 

talajt. 

Csökken a talaj tömörödés, javul a talajszerkezet. 

Kevesebb gépi és munkaerő költség. 

Kevesebb gyom, kevesebb gyomírtószer. 

Rugalmasabban, az időjárás változásaihoz és céljainknak 

megfelelően tudjuk irányítani a termesztést. 
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Nem mindegy hányszor öntözünk, tápoldatozunk, naponta, hetente. 

Homok talaj Közepes Kötött talaj 

Gyorsan lefut  Kis 

térfogat adagokban 

gyakori ismétlés 

Lassan terül  nagyobb 

térfogat adagokban, 

ritkábban 
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Jászárokszállás, Magyarország, olajnapraforgó, 2016. Turbo-K Plus-al egyszer kezelve, magágyba szórva. A kapszula szépen 

dolgozik. 





www.kertcenter.com 



Mivel foglalkozik a Kertcenter ? : precíziós kertészeti gépek, input anyagok, tanácsadás 
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Precíziós gépek, input-anyagok olcsón 

Technológia-tudás ingyen 




