
Gyeptrágyák

Gyeptrágyák Kódszá
m Alkalmazás  Hat.ta

rt.
Adagolá

s
Csomagolá

s

Partner
i ár /kg 
nettó

Partner
i 

ár/zsák 
nettó

BASIC START 
indító 

18-24-12 
Standard 

granulátum

1 234 
310

TAVASZ 
VETÉS, 

GYEPSZŐNYEG 
FEKTETÉS 

Új és felülvetésre 
50% CNR

>Foszforhangsúlyos. 
>Indító trágyázáshoz. 
> Serkenti a 
gyökerezést. 
>Minimalizált nitrogén 
kimosódás, fokozatosan 
alakul felvehető formába 
a nitrogén a növény 
számára. 
>A Poly Plus 
technikának 
köszönhetően nincs 
kiégési veszély.

8-10 
hét 25g/m2 25 kg/zsák, 

1000m2re 628 Ft 15 700 
Ft

BASIC NPK 
fenntartó 
20-5-8-4 
Standard 

granulátum

1 237 
400

VEGETÁCIÓBAN 
Közepes és erős 
igénybevételű 

területekre

>Nitrogén, foszfor, 
kálium tartalmú 
> Hosszú hatástartalmú 
>Szabályozott nitrogén 
felszabadulás, így a gyep 
egyenletesen kap 
tápanyagot.  >Nincs 
hirtelen növekedés, 
csökken a kiégési 
veszély a szabályozott 
nitrogén végett. 
>Magnézium és vas 
tartalma elősegíti a 
zöldülést, és a 
fotoszintézist

8-10 
hét

25-30g/
m2

25 kg/zsák, 
830-

1000m2re
480 Ft 12 000 

Ft



RASEN PLUS 
fenntartó 
28-5-12-2 
Standard 

granulátum

1 242 
310

VEGETÁCIÓBAN 
Magas tápanyag 

koncentráció, 
erősen 

igénybevett 
területre. 
40%CRN

>Nitrogén hansúlyos, 
magnéziumot tartalmaz, 
ezért kiváló fenntartásra. 
>A nitrogén kijuttatása 
szabályzott -->nincs 
kiégési veszély, 
folyamatos fejlődés.

8-10 
hét

20-25g/
m2

25 kg/zsák, 
1000-1250 

m2re
580 Ft 14 500 

Ft

GREENS P56 
fenntartó 

20-5-9-3+Fe, Mn 
Elit granulátum

1 242 
156

VEGETÁCIÓBAN 
Nagyértékű 

gyepfelületre 
PlantaCur 
növényi 

hormonnal 
kezelt

>Apró szemcséjű, 
nyomelemeket, 
Plantacur P56 növény 
erősítő szert tartalamaz, 
emiatt javíjta a vitalitást, 
segíti a gyökérrendszer 
fejlődését.          >A 
gyep ellenállóbb lesz. 
>A lassú lebomlás miatt 
csökken sótartalom, 
kiégés.    >A magnézium 
és vas elősegíti a 
fotoszintézist, és a 
zöldülést.  >Az apró 
szemcsék biztosítja hogy 
a gyephézagokhoz is 
eljusson a tápanyag.

10-12 
hét

20-30g/
m2

25 kg/zsák, 
830-1250 

m2re
770 Ft 19 250 

Ft



BASIC NK 
őszi fenntartó 

15-0-20-3 
Standard 

granulátum

1 230 
310

NYÁR, ŐSZ 
Közepes 

igénybevételű 
területre 

Nyáron stressz 
helyzetben is. 

Tél előtt erősíti 
a gyepet

>Foszformentes, magas 
nitrogén és kálium 
tartalmú.     >Minden 
típusú gyepfelületre. 
>Poly-Plusz nitrogén 
miatt hosszú hatás 
tartam, nincs hirtelen 
növekedés, kiégés, 
kimosódás. 
>A kálium erősíti a 
szárazság betegség ellen 
a gyepet. 
>Őszi trágyaként 
tápanyag raktározást 
segíti elő, felkészíti a téli 
hideggel szemben. 

8-10 
hét

20-30 g/
m2

25 kg/zsák, 
830-

1250m2re
568 Ft 14 200 

Ft

BASIC K 
őszi fenntartó 

0-0-22-18 
Standard 

granulátum

1 263 
300

NYÁR, ŐSZ 
Közepes 

igénybevételű 
területre 

Nyáron stressz 
helyzetben is. 

Tél előtt erősíti 
a gyepet

>Kálium tartalma végett 
ellenállóbbá teszi a 
gyepet. Őszi trágyaként 
elősegíti a tápanyag 
raktározást, és felkészít 
a téli hideggel szemben. 
>Kálium végett 
használható stressz 
helyzetben, betegségek 
ellen.

8-10 
hét

20-25 g/
m2

25 kg/zsák, 
1000-1250 

m2re
640 Ft 16 000 

Ft



EUROGREEN 
GYOMÍRTÓS 

fenntartó 
20-5-8

1 272 
100

NYÁR, ŐSZ 
Gyomírtóval 
kombinált 
gyeptrágya. 

Kétszikű gyomok 
ellen, közepesen 
fertőzött területre 

>Kombinált gyeptrágya. 
>Gyomírtó funkciója 2-3 
hét alatt hat a kétszikű 
gyomokra.   > A szer 
nem veszélyes a 
méhekre, és a hasznos 
organizmusokra. 
>Május és Szeptember 
között csapadékmentes 
időben alkalmazzuk. 
10fok alá ne menjen a 
hőmérséklet. 2-3 nap 
után min. 10percig 
locsoljuk        .>Nem 
szabad alkalmazni a 
vetés évében 
>Nem ajánlatos 
használni kiskertekben. 
> Gyomírtó hatása 
végett a felhasználóra 
figyelni kell

8-10 
hét

25-30 g/
m2

25 kg/zsák, 
830-

1000m2re
880 Ft 22 000 

Ft

EUROGREEN 
MOHAÍRTÓS 

fenntartó 
14-0-0+8,9%Fe

1 261 
200

NYÁR, ŐSZ 
N tartalmú 

gyeptrágya, Fe 
tartalmának 

köszönhetőn a 
mohásodás 

csökkenthető

>kombinált egyszerre 
valósul meg a trágyázás 
és a mohaírtás. 
>vashiányt kiegyenlíti 
>Ne alkalmazzuk a 
vetés évében. 
>2-3nappal fűnyírás 
után, harmatos enyhén 
nedves gyepre kell 
kiszórni. 
>A szórás utáni 2nap 
elteltével ha nem esik az 
eső öntözés kell 6-8mm. 
>A kezelés után 3-4 
nappal nyírható a gyep

8-10 
hét

25-30 g/
m2

25 kg/zsák, 
830-

1000m2re
800 Ft 20 000 

Ft



Standard granulátum:  1-4 mm  25 g/m2 =   2 500 szem/m2
Mini granulátum:   0,8-1,6 mm 25 g/m2 =   7 500 szem/m2
Elit granulátum:   0,2-1,2 mm 25 g/m2 = 22 500 szem/m2

PlantaCur®P56, valamint Eurogreen elit trágya kombinációja:- növényi hormonokat 
tartalmazó készítmény, melyet egy szegfűféle magjából vonnak ki- segíti a nagyobb mértékű rezisztencia 
kialakulását- javítja és támogatja a stressztoleranciát, úgymint hőség, szárazság, hideg, betegségek 
lekűzdését- P56 serkenti 3db, a növényi ellenállást segítő protein képződését- emeli a gombakártevők 
elleni ellenállóképességet, csökkenti a gombás fertőzéseket- P56 nem növényvédőszer, természetes 
kivonatból készült, nem toxikus - hatása ismételt kezelésben teljesebb- segítségével egész évben 
megvalósítható a teljes értékű trágyázás, valamint a növényerősítő-ellenálló szer kombinált adagolása


