MicroFull
Ötcsillagos megoldás
természetazonos kelátképzővel
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Komplex mikroelemtartalmú lombtrágya, mely összetételéből adódóan (1,5% réz, 1%
mangán, 0,5% cink, 0,3% vas, 0,04% molibdén) a növényi életfolyamatokban, különösen
a fotoszintézisben szerepet játszó fontosabb tápelemeket kelátformában tartalmazza.
Ökológiai gazdálkodásban is használható!
Fe

Mn

Vas: főleg a fotoszintézis intenzitásában van

Mangán: a fotoszintézisben szerepet játszó

szerepe. Hiányában nem képződik elegendő

vasionok háztartását szabályozza, a szilárdító

klorofill, a levelek klorotikus tüneteket

elemek képződését serkenti. Hiányában a

mutatnak.
Zn

megdőlés veszélye nő.

Cink: A kukorica fotoszintézisében

Cu

központi szerepet tölt be,

Réz: a fotoszintetikus rendszer

növekedési folyamatokat szabályoz.

fenntartásában van kiemelkedő szerepe,

Hiányában törpenövekedés,

annak aktivitását serkenti. Hiánya esetén a

klorózis figyelhető meg.

levelek, a kalászok csúcsa kifehéredik.

Mo

Termékpárban kedvezőbb áron!

Molibdén: nitrogén-anyagcserében

+

játszik szerepet. Nem megfelelő ellátás
esetén a növekedés lassul, a virágzás és
megtermékenyülés hiányos lesz.
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Felhasználás előtt olvassa el a használati útmutatót és tartsa be az ott leírtakat! A termékismertetőben közreadott adatok és eljárások kizárólag tanácsadás célját szolgálják. A készítmény hatékonyságát számos olyan tényező befolyásolhatja, ami hatáskörünkön kívül esik (időjárás, raktározás és felhasználás körülményei), ezért az ebből eredő károkért nem tudunk felelősséget vállalni. További információkért keresse bizalommal területi képviselőinket:
Régió 1.

Régió 2.

Zala, Vas, Veszprém
megye

Kabai Gábor
régióvezető

+36-30 402-2172
gabor.kabai@agrobio.hu

Horváth Márton

+36-70 330-9013
és Komárom-Esztermarton.horvath@agrobio.hu

Győr-Moson-Sopron
gom megye

Beregi Endre

+36-30 378-8607
endre.beregi@agrobio.hu

Fejér megye

Pongrácz Ottó

+36-70 935-9891
otto.pongracz@agrobio.hu

Somogy megye

Dr. Kiss János

+36-30 719-9584
janos.kiss@agrobio.hu

Tolna és Baranya
megye

+36-70 935-9895
tibor.oszi@agrobio.hu

Pest megye

Őszi Tibor

AGRO.bio Hungary Kft.
www.agrobio.hu

Dancs Tibor
régióvezető

+36-30 552-3531
tibor.dancs@agrobio.hu

Bács-Kiskun megye

Kiss Mária

+36-70 935-9894
maria.kiss@agrobio.hu

Nógrád és Heves
megye

Sztrakon Zsolt

+36-20 324-0076
zsolt.sztrakon@agrobio.hu

Borsod-AbaújZemplén megye

Kutasi Sándor

+36-70 455-6931
sandor.kutasi@agrobio.hu

Hajdú-Bihar,
Szabolcs-SzatmárBereg megye

Tamás Margit

+36-70 455-6935
margit.tamas@agrobio.hu

Jász-NagykunSzolnok megye

Győri-Dani József

+36-30 352-5058
jozsef.gyoridani@agrobio.hu

Csongrád és Békés
megye

• 9700 Szombathely, Hollán Ernő u. 21.; Tel./fax: +36-94 313-609; E-mail: info@agrobio.hu
• Budapesti iroda: 1047 Budapest, Baross utca 79-89.; Tel.: +36-1 785-4884; E-mail: info@agrobio.hu

