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Tisztelt Partnerünk!
Ismételten köszöntjük Önöket!
Elérkeztünk a 2010-es esztendõ azon idõszakába, amikor érdemes egy kicsit több figyelmet fordítani a „kalászosok és a mikroelemek” kérdéskörre... arra, hogy miként is állnak búza/árpa-állományaink a számukra nélkülözhetetlen mikroelemekkel? Noha az elõzõ
évet jellemzõ kedvezõtlen gabona-felvásárlási körülmények mély nyomot hagytak a magyar mezõgazdaság résztvevõiben, elõre kell
tekintenünk, s mindent megtennünk annak érdekében, hogy biztosíthassuk a 2010-es termést!

Hívják segítségül 30 év tapasztalatát - Használják a FITOHORM termékeit!
A FITOHORM folyékony mûtrágyák a tápelemeket vízben oldva, a fémeket (Mg, Cu, Zn, Mn..stb) kelatizált formában tartalmazzák,
biztosítva mindezzel a könnyû kezelhetõséget, a növényvédelmi munkákkal együtt történõ kijuttatást, valamint a tápelemek biztos és
gyors felvételét. A mintegy 50 féle FitoHorm készítmény közül a következõ választási lehetõségeket ajánljuk szíves felhasználásra:
1. Használják a legszükségesebb tápanyagokat (N, S, Mg, Cu, Zn, Mn) nagy mennyiségben tartalmazó, speciálisan kalászosokra
kifejlesztett Euro-Öko Búzá-t 4-5l/ha, bokrosodáskor/kalászoláskor! Alkalmazásával a tovább fotoszintetizáló, több tápanyag
beépítésére képes állomány egyöntetûbb, üdébb képet ad a határban. Az állomány egészségesebb, ellenállóbb lesz.
2. Ha nem tudott gondoskodni kalászosa alapvetõ kénellátásáról (kéntartalmú fejtrágya) keresse a FitoHorm Búza-csomagját,
melyben minden liter Euro-Öko Búzához kedvezményesen kapja az új fejlesztésû kénoldatunkat (60%) a Turbo Ként,hogy a
vegetáció alatt levélen keresztül biztosítani tudja az állomány megfelelõ kénellátottságát!

A megtakarítás mértéke a csomag vásárlása esetén 10% !
3. Általános kondicionálásra alkalmazzák a N, P, K alappal, illetve egy teljes mikroelem-sorral rendelkezõ MAKROSOL oldatmûtrágyát (bokrosodáskor 3-5 l/ha)!
4. …és figyeljenek oda a mikroelemek célzott kijuttatására (hiánytünetek; levélvizsgálat), különös tekintettel a réz-ellátásra
(FitoHorm 63 Cu bokrosodáskor 5 l/ha); vagy a magnézium, mangán, cink stb.-ellátásra FitoHorm Monoelemes oldatok
2-6 l/ha a hiány mértékétõl függõen!

www.fitohorm.hu
KErESSéK KéSZítMéNyEINKEt MûtrÁgyA-, NÖvéNyvédõSZEr- éS vEtõMAg NAgyKErESKEdõKNél!
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Forduljon bizalommal szaktanácsadóinkhoz!

Takácsné
Csereklyei Katalin

Keresztes Zoltán

Bartha Izabella

dr. Mars Éva

+36 30 525 1434

+36 30 635 3275

+36 30 338 4835

+36 30 338 4838

Komárom-Esztergom,
veszprém, Fejér észak,
Zala nyugat, vas, gyõrMoson-Sopron megye

Zala kelet, Somogy,
Fejér dél, tolna,
Baranya-megye

Pest, Nógrád, Heves,
Jász-Nagykun-Szolnok,
Bács-Kiskun,
Csongrád megye

Jász-Nagykun-Szolnok,
Borsod-Abaúj-Zemplén,
Szabolcs-Szatmár-Bereg,
Hajdú-Bihar, Békés megye

FItOHOrM Kft. 6500, Baja, Iparos u. 12.
tel: 79/321-244; +36 30 978 7700 Fax: 79/424-378
E-mail: szabo@fitohorm.hu; fitohorm@t-online.hu

www.fitohorm.hu
Amennyiben a jövõben nem szeretne információkat, híreket kapni a Fitohorm Kft.-tõl levélben, kérem jelezze a
fitohorm@t-online.hu e-mail címen vagy a +36-79/321-244-es telefonszámon.
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