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Az Agroblen Tablettát szabadföldi és konténeres faiskolák, gyümölcsösök, 
szamóca és szőlő ültetvények számára fejlesztették ki. A tápanyagszem-
csék teljesen, 100%-ban burkoltak, így az Agroblen megkíméli a fiatal cse-
meték érzékeny gyökereit a túlzott sótartalomtól (magas EC érték).

A termék előnyei 14-20-5+2MgO+TE
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1 Teljesen burkolt, biztonságosan alkalmazható közvetlenül az 
ültetőgödörben is

2 Magas nitrogén és foszfor tartalma, elősegíti a gyökeresedést

3 Ültetéssel egy menetben, vagy akár utána is alkalmazható

4 Könnyen és biztonságosan adagolható; minden tabletta  
ugyanakkora dózis tartalmaz

5 Gyorsabb és erőteljesebb gyökérfejlődést eredményez

6 Nem mosódik ki, nem okoz környezetterhelést

7 Egyenletes táplálást biztosít, hónapokon keresztül

Az Agroblen Tablet 14-20-5+2MgO+TE teljesen 
burkolt nitrogén kálium és foszforszemcséknek 
köszönhetően hónapokig biztosítja az egyenletes 
tápanyag-utánpótlást. Magas foszfor tartalma 
serkenti a gyökeresedést. Ammónia formájában 
tartalmaz nitrogént (N) mert ezt az induló növény 
fiatal gyökerei jobban hasznosítják, és jó hatással 
van a virágrügy képződése és fejlődésre. Teljes 
mikroelem csomagot tartalmaz: vasat, molibdént, 
mangánt és cinket. Használata egyszerű és bizton-
ságos: akár az ültetéssel egy menetben alkalmaz-
ható közvetlenül az ültetőgödörbe.

A könnyen alkalmazható 7,5g-os ültető tabletta 
teljesen burkolt szemcséiben minden szükséges 
tápanyag szabályozott leadását garantálja, 5-6 
hónapon keresztül. Télen a  fagyos időszakban a 
tápanyag leadás megáll, így őszi és tavaszi telepí-
tés során egyetlen alkalmazással a teljes szezonra 
garantálja a szabályozott tápanyagellátást.

Jellemzők:
Hatástartam:
5–6 hónap hatástartam
Súly/kiszerelés:
7,5 kg / doboz (1000 tabletta)

Elemzés:
14%  Összes nitrogén (N)
4,6%   nitrát-nitrogén (NO3-N)
9,4%   ammónium-nitrogén 

(NH4-N)
20%   foszfor-pentoxid P2O5 

(15 % vízoldható)
5%   kálium-oxid K2O vízold-

ható
2%   magnézium-oxid MgO 

(0,6% vízoldható)
0,05%   vas Fe  

(0,01% vízoldható, 
0,01% EDTA kelát  
formájában)

0,002%   molibdén Mo,  
vízoldható

0,002%   cink Zn, vízoldható

Ültetvény Dózis
Erdészeti csemeték (Pinus, Picea) 2–3 tabletta/tö

Gyümölcs ültetvények 3–6 tabletta/tö

Szőlő telepítés 2–3 tabletta/tö

Szamóca 1 tabletta/tö
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Szaktanácsadás: 
Rácz Gábor területi képviselő
Tel: +36304881479
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