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HORTILAND HOLLAND  B.V.
P.O.Box 5, 2690 AA ‘s Gravenzande
THE NETHERLANDS
Tel.: (+31) 174412717
Email: sales@hortiland.nl
www.hortiland.nl

A Hortiland Holland b.v. 30 éves múltra tekint vissza, hollandiai alapulással. A vállalat a professzionális termelők és 
kiskertészetek számára is egyaránt nyújt kiváló minőségű termékek széles skáláját világszerte, mellyel megalapozta 
jelenlétét. 

A Hortiland fő termékfejlesztései és forgalmazott termékkategóriák:    

 - növényi tápanyagok és speciális műtrágyák,

 
- biológiai növényi tápanyag és növényvédelem.

Az intenzív támogatás, a partnerség és a rugalmasság a Hortiland sikerének kulcsa és alpköve. A Hortiland 

közvetlen kiszolgálás az ügyfelek folyamatosan növekvő globális hálózatának csírája.

Ma a Hortiland számos országba exportálja termékeit, Európától a Közel-Keleten és Afrikán át a Távol-Keletig. 
Globális távlatban jól ismert és garantált minőségű holland termékeket szállít több mint 20 országba.

Magyarországon az AGRO ZÖLD Kft. , mint kizárólagos hivatalos képviseletük van jelen a helyi piaci igények kiszol-
gálásáért.

Az AGRO ZÖLD-new green life Kft. által forgalmazott termékek megtekinhetőek és elérhetőek 
    

www.magyargazdabolt.hu

AGRO ZÖLD - new green life Kft.
Magyarország, Százhalombatta

Tel.:(+36) 20 365 6676
Email: info@agrozold.hu

www.agrozold.hu
www.magyargazdabolt.hu

hivatalos webshop
www.magyargazdabolt.hu

HORTILAND HOLLAND MŰTRÁGYÁK  -  GLOBÁLIS SZINTŰ DISZTRIBÚCIÓ ÉS ELISMERÉS

az AGRO ZÖLD Kft.
valamint a MagyarGazdabolt weboldalán: www.agrozold.hu

- szerves trágyák,
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100%
VÍZBEN OLDÓDÓ

MŰTRÁGYÁK
HORTIGROW

HORTIHORTIGROWGROW

A HORTIGROW műtrágyák a következő nyomelemeket tartalmazzák.

MICRO ELEMEK %
   Vas   (Fe EDTA) 0,030

   Vas  (Fe EDDHMA) 0,030

   Cink  (Zn EDTA) 0,010 

Mangán (Mn EDTA) 0,020

Réz  (Cu EDTA) 0,010

Bór  (B) 0,020

Molibdén (Mo) 0,001

Magnézium (MgO) 0,010

Aminosavak 1,000

JELLEMZŐK
 Ultrafinomságú 100% -ban vízben oldódó por műtrágya, prémium 

minőségű mikroelemekkel csepegtető öntözéshez és lombtrágyázáshoz.

 Kevert műtrágyák, amelyek minden növekedési szakaszban kielégí-

tik az adott növényi igényeket. Alkalmas zöldségfélék, gyümölcsfák,  

dísznövények és növényi faiskolák számára egyaránt.

 A HORTIGROW alapkomponensei a legmagasabb minőségűek, men-

tesek klórtól és minden növényre veszélyes elemtől, így elkerülhető a levélégés.

 A HORTIGROW műtrágyák a legtöbb növényvédő szerrel együtt kijut-

tathatóak, kivéve a lúgos kémhatású permetszereket. Más vegyszerekkel 

kombinálva, mindig utoljára adják a keverékhez a HORTIGROW műtrágyákat.

 A HORTIGROW műtrágyák alacsony elektromos vezetőképesség szint-

tel rendelkeznek, ezért nem blokkolják az öntözőrendszerek vagy a permetező 

berendezések fúvókáit.

 A mikroelemek (Fe, Zn, Cu, Mn) kelátok formájában biztosítják a maximális 

hozzáférhetőségét és hasznosulást a növény számára.

 A HORTIGROW műtrágyák nem hagynak maradványokat a végterméken.

Kiszerelések:

20 Kg, 10 Kg,

2 Kg, 1 Kg,

100 g

HORTIHORTIGROWGROW

ALL PURPOSE PLUS
HortiGrow 20-20-20+TE+AMINOSAV
Kiegyensúlyozott N-P-K kombináció 1: 1: 1, általános felhasználásra alkalmas minden 
kultúrában a vegetációs időszak alatt. HORTIGROW 20-20-20 is a gyökerek, a levelek és 
a virágok javítása és fejlődésük serkentésére.

POTASSIUM TOTAL PLUS
HortiGrow 15-5-30+3MgO+TE+AMINOSAV
N:K arány 1 : 2 plus Magnesium 
Különleges összetétel, amely gyümölcsösöknél a virágzás kezdeti szakaszától a betakarí-
tásig alkalmazható, valamint kombináltan használható a Tomato special Plus és az Cucum-
ber Special Plus termékekkel együtt, a termés szakaszától függően. 
  Felhasználás: paradicsom, uborka, dinnye, görögdinnye, káposzta, padlizsán, paprika, tök 
és burgonya számára ajánlott.

TOMATO SPECIAL PLUS
HortiGrow 5-5-40+2MgO+TE+AMINOSAV
Egyedülálló műtrágya, magas greenhouse grade besorolású káliumtartalommal, amely az 
elérhető legjobb formája a káliumnak. Könnyű felszívódást eredményez valamint lágyab-
bak a növényi szövetekben ez által nincs levél- vagy gyümölcskárosodás.
  Hatékonyság:
- a paradicsom egyenletlen „foltos érés” megelőzésére és terápiájára tavasszal,
- a gyümölcs színének és minőségének azonnali javítása,
- a paradicsom és más zöldségek eltarthatóságának növelése,
- a gyümölcsökben és zöldségekben lévő (BRIX) cukor tartalom növelése.

PHOSPHORUS TOTAL PLUS
HortiGrow 5-50-20+TE+AMINOSAV
N-P-K kombináció, 100% -ban vízben oldódó magas foszfor tartalommal.
Speciális hatékonyságú:
- a gyökerek erős fejlődésért,
- fokozza a természetes hormonok és enzimek közvetítését ami a növény számára, ezáltal 
javítva a növény virágzását és termőképességét maximalizálja.

CUCUMBER SPECIAL PLUS
HortiGrow 30-20-10+TE+AMINOSAV
N-P-K- arány 3:2:1
Nagy nitrogéntartalmú műtrágyakészítmény a gazdag növényzetért.
A HortiGrow 30-20-10 + TE + AMINO erőteljes, színes és ellenálló leveleket ad. 
  Felhasználás: minden zöldség- és gyümölcsféléhez, különösen az uborka, dinnye, 
görögdinnye és tökfélékhez javasolt a betakarítás kezdetéig.

ÁLTALÁNOS ADAGOLÁS
2-4 gramm (1 tk.) / 1 liter víz
100 gramm / 25-50 liter víz

Használata: heti egyszer, bármilyen növekedési időszak teljes ideje alatt. 
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100%
VÍZBEN OLDÓDÓ

MŰTRÁGYÁK 
COMBIFAST

COMBI fastfastCOMBI fastfast

JELLEMZŐK
 100% vízben oldódó műtrágya

 A COMBIFAST alkalmas csepegtető öntözéshez és permetezéshez. 

 A COMBIFAST apró homogén részecskékből áll, amelyek egyenletesen  

        és könnyen oldódnak.

 A termékcsalád fajtái minden növekedési szakaszban kielégítik a 

        növényigényeket.

 A COMBIFAST minőségi alapkomponensei és mentesek klórtól és más 

        növényre veszélyes elemektől.

 A COMBIFAST műtrágyák minden típusú növényvédőszerrel együtt 

        alkalmazhatóak.

 A 100% -os vízoldékonyság miatt a Combifast műtrágyák nem 

        blokkolják az öntözőrendszerek vagy permetező berendezések fúvókái.

 A mikroelemek (Fe, Zn, Cu, Mn) kelátok formájában biztosítják a 

        maximális hozzáférhetőségét és hasznosulást a növény számára.

 A COMBIFAST műtrágyák nem hagynak foltokat, maradványokat a 

        leveleken, vagy a gyümölcsön.

A COMBIFAST műtrágyák 
a következő nyomelemeket tartalmazzák.

MICRO ELEMEK %
Vas   (Fe) 0,030

   Vas  (Fe EDTA) 0,030

Cink (Zn) 0,020  

   Cink (Zn EDTA) 0,020 

Mangán (Mn EDTA) 0,020

Réz (Cu EDTA) 0,010

Bór (B) 0,020

Molibdén (Mo) 0,001

Kiszerelések:

20 Kg, 10 Kg,

2 Kg, 1Kg

100 g

Combifast Combifast 1818  -18-18  -18-18  ++  2MgO2MgO  ++  TETE

Combifast Combifast 2020  --  2020  --  2020  ++  TETE

Combifast Combifast 1515  --  3030  -15-15  +TE+TE

Combifast Combifast 1212  --  55  --  2424  ++  2MgO2MgO  ++  TETE

Combifast 22-8-22+TE

Combifast 20-0-20+10CaO+TE

Combifast 18-9-27+TE

A Combifast az alábbi összetételekben  őrhető el:
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Combifast 30 - 10 - 10 + TECombifast 30 - 10 - 10 + TE

  
Combifast Combifast 19 - 19 - 19 + TE19 - 19 - 19 + TE

Combifast 12 - 6 - 36Combifast 12 - 6 - 36  

CombifastCombifast  12 - 32 - 12 12 - 32 - 12 

A Combifast további kategóriái az alábbi 
összetételekben előrhetők:

ÁLTALÁNOS ADAGOLÁS

2-4 gramm (1 tk.) / 1 liter víz

100 gramm / 25-50 liter víz

Használata: heti egyszer, bármilyen növekedési időszak teljes ideje alatt. 

COMBIFAST 
100% VÍZBEN OLDÓDÓ 
MŰTRÁGYA

A COMBIFAST műtrágyák 
a következő nyomelemeket tartalmazzák.

MICROELEMEK %
Vas   (Fe) 0,030

   Vas  (Fe EDTA) 0,030

Cink (Zn) 0,020  

   Cink (Zn EDTA) 0,020 

Mangán (Mn EDTA) 0,020

Réz (Cu EDTA) 0,010

Bór (B) 0,020

COMBI fastfast COMBI fastfast

Kiszerelések:

20 Kg, 10 Kg,

2 Kg, 1Kg

100 g

Csepegtető rendszeren 
keresztüli kijuttatás

 Lombtrágyázás, permetező 
öntözéshez

1-4 kg / 1000 liter víz 2-3 kg / 1000 liter víz

Használata: a talaj EC értéke befojásolhatja a felhasználáskor szükséges 
mennyiséget. 

Ajánlás nagy felhasználók részére
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JELLEMZŐK

 Kijuttatás permetezéssel vagy locsolással a gyepfelületen

 Az N-EXTRA haékonyan segít a klorózis megakadályozásában 

        és kezelésében.

 Az N-EXTRA nagy arányban tratalmaz mikroelemeket 

       (e.g. Fe EDTA 0,77% and Fe EDDHMA 0,18%)

 Az N-EXTRA alkalmazása javítja a levelekszínét valamint magas 

        dózisban való alkalmazása azonnali intenziv vegetatív 

       növekedést indít meg.

Az N-EXTRA 30-5-5 + TE egyedülálló és hatékony növényi táplálék, 
amely 30% technikai UREA-t, valamint nagy százalékban mikroelemeket 
tartalmaz.

N-EXTRA
30-5-5 +ΤΕ
Prémium Gyep

Tápláláó Műtrágya

Kiszerelés:

100 gr, 1 Kg, 

2 Kg

Már első használatát követően, 24 órán belül látható eredményt produkál, köszönhetően a gyorsan ható 
technikai karbamidnak és a magas keláttartalmú mikroelemeknek, amely különösen alkalmas gyepre és 

nagy területen elfekvő sportpályákra egyaránt.

Az N-EXTRA egyedülálló termék a gyep számára, valamint zöldségfélék, gyümölcsfák, 
dísznövények alkalmazásához.

N-EXTRA az alábbi Mikro Elemeket 
tartalmazza: 

MICROELEMEK %
Vas EDTA 0,77%

Vas EDDHMA 0,18%

Cink EDTA 0,50%

Mangán EDTA 0,50%

Réz EDTA 0,50%

Bór 0,50%

Molibdén 0,075%

Magnézium 1,00%

N-Extra-val 2 g/l víz arányban történő permetezés növelik az egészséges gyep kialakulását és egészséges kinézetének fenntartását.  

Nagyobb dózisban is alkalmazható, anélkül, hogy a gyep égését, sárgulását okozná.

24 órán belül látható eredmény
Zöldebb, egészségesebb kinézetű gyep.

2-4 gramm (1 tk.) / 1 liter víz

100 gramm / 25-50 liter víz

Használata: 10 naponkénti permetezéssel, áprilistól októberig. 

ÁLTALÁNOS ADAGOLÁS

Alacsonyabb dózisban: klorózis kezelésére a gyep azonnali zöldülése 
érdekében. Rossz állapotú gyep esetében 7 naponkénti permetezés ajánlott az 
állapotának javulásáig.
Magasabb dózisban: vitamin hiánypótlására, vegetatív fejlődési szakaszban 
és a gyep sűrűsödésének elősegítése érdekében.
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NATURE’S CHOICE
BIO MŰTRÁGYA
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NATURE’S CHOICE
BIO MŰTRÁGYA

Gyártási folyamat és technológia
Nature’s Choice a legfejlettebb eljárási technikákkal készül. 
Gyomnövényektől és kórokozóktól mentes. Nagy hangsúlyt fek-
tetnek a minőségellenőrzésre, ami garantálja a tiszta és egysé-
ges összetételű, homogén végtermékeket. A kész termékek egy 
független, tanúsított laboratóriumban elemzik a mikrobiológiai 
minőség és a tápanyagtartalom szempontjából.

A termék, többek között nagy mennyiségben 
tartalmazza az alábbi nyomelemeket:

Mn, B, Mo, Fe, és Zn.

Analitikai jellemzők
Nature’s  Choice

Szárazanyag tartalom min. 88%

Szerves anyagok  65%

N (Nitrogén) 4,0%

P2O5 (Foszfát) 3,0%

Κ2O (Kálium) 3,0%

MgO (Magnézium) 1,0%

CaO (Kálcium) 9,0%

pH 6,4

C/N-ratio 9

UNIVERZÁLIS 
 BIO MŰTRÁGYA

GYEP & ZÖLDSÉG- ÉS GYÜMÖLCSFÉLÉK

Növénykultúrák
Minden növényfajta tápanyagigényét kielégíti, zöldség- és 
gyümölcsfélék, gyümölcsfák, bogyós gyümölcsök, szőlő ül-
tetvényeken és dísznövényen is alkalmazható.      Lassú fel-
szabadulása miatt nem égeti el a fiatal növények gyökereit 
és leveleit.

Gyep
Megfelelő tápanyag ellátást biztosít  egész évben a gyep 
igényeinek, alkalmas kiskeretekben valamint sportpályákon 
egyaránt. 

ÖKO / BIO kultúrákban biztonságosan 
alkalmazható.

NATURE’S CHOICE
A természet választása a tiszta Ökológiai Gazdálkodáshoz!

Környezet
A Nature’s Choice elsőosztályú szerves műtrágya 100% -ban természetes alapanyagú termék, nagy mennyiségű hatékony szerves 
anyagokkal. Rendkívül alkalmas ökológiailag integrált mezőgazdaság szabályai szerinti felhasználásra. A Nature’s Choice csök-
kenti a kimosódás okozta tápanyag veszteséget, ami magasabb tápanyag-hatékonyságot eredményez (makro- és mikroelemek).

Biológiai Aktivitás
A Nature’s Choice javítja a talaj biológi aiaktivitását, a hagyományos gazdálkodási eljárási módszerektől effektívebb módon. A 
nagyobb aktivitású mikróbák hatására a tápanyag-átalakulási folyamatok gyorsabbak, melyserkenti a növény feljődését és több 
pozitív hatása mellett javítja a talajszerkezetet is.

Vízmegkötő képesség
A Nature’s Choice vízmegtartóképességekörülbelül 300%.

Lassú, egyenletes hasznosulás
A Nature’s Choice lassan felszabaduló műtrágyaként, a tápanyagok folyamatos rendelkezésre állását biztosítja a növény 
számára. A Nature’s Choiceolyan tápanyag-puffert hozlétre, amely csökkenti a tápanyagok és nyomelemek hiányát.

Könnyű kijuttatás
Pelletezett formája alkalmassá teszi minden féle alkalmazásra. Homogén eloszlásal acsony munkaerőköltség mellett lehetséges. 
A száraz helyen tárolva minőségéből több évig nem veszít.

Széleskörű felhasználhatóság
A Nature’s Choice egy 100% -ban természetes szerves trágya, amelyet világszerte sikeresen használnak:
• Hobby Kertészekben
• Szántóföldi felhasználásban
• Faiskolákban

Kiszerelés:
20 kg
7kg

Gyeptrágyázás Általános felhsználás 
növénykultúrák és gyümölcsfák

100 g / m2 100-300 g / m2

70 kg / 7 m2 2-5 kg / gyümölcsfa fa

Használata: márciustól októberig.

ÁLTALÁNOS ADAGOLÁS
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