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Végre újra itt
a kertszezon!
A legszebb ötletekkel
a szabad ég alatt

Hagyja, hogy lelkesedéssel töltse el az illatozó rododendron
és a tüzes lángvirág, a játékos bukszus és a wellnesságyások.
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Hortenziafélék –
avagy az elbűvölő
növénycsalád

Lila szeszély:
Júliustól szep
tember elejéig szá
mos fehér koszorúba
fogott, ibolyakék, lapos
álernyő ékesíti tartósan az érdes
levelű hortenziát (Hydrangea sargentiana).
A lassú növekedés jellemezte bokrok
mintegy 2,5 méter magasra nőnek.

COMPO hortenzia- és kaméliatrágya
Ez a speciális trágya az összes fontos
tápanyaggal ellátja a mocsári növényeket.
Az extra mennyiségű sótól intenzív lesz
a levelek és a virágok színe.

Elegáns rokonnövények A maga telt viráglabdáival
a kicsit falusias stílusú kerti hortenzia számít a legkedveltebb
fajnak. A nemzetségnek azonban bőven akadnak elegáns képviselői is. Például a fehér virágot hozó kúszó hortenzia, amelyet előszeretettel használnak zöldhomlokzat kialakításához,
vagy a fűrészes levelű hortenzia a maga lapos, fehér, rózsaszín vagy kék virágaival. A bugás hortenzia fehér, orgonaszerű virágai élénk rózsaszínbe borulnak, amikor elkezdenek hervadni. Hasonlóan látványos színjátékot nyújtanak
a tölgylevelű hortenzia kúp alakú virágai, amelyek a tölgyfa
lombjára emlékeztetnek. A fehér keretbe foglalt, lila virágernyővel rendelkező érdes levelű hortenzia (bal oldali kép) bársonyos szőr borította levelei miatt kapta ezt a nevet. Különösen
nagy, fehér viráglabdákkal pedig a cserjés hortenzia, például
az ‘Annabelle’ nevű fajta büszkélkedhet. Mivel az összes
hortenzianagy tápanyagigényű, meghálálják, ha a március és
június közötti időszakban rendszeresen gondoskodik táp
anyag-utánpótlásukról. Apropó: helyes gondozás esetén
dézsába ültetve is szépen fejlődik a hortenzia.

Fotó: botanikfoto/Steffen Hauser (2), COMPO
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Rózsák és
gavallérok

Elbűvölő kísérők
Mint minden fenségnek, a virágok királynőjének is nagy udvartartásra van szüksége, hogy igazán érvényesülni tudjanak kivételes tulajdonságai. A sarkantyúfű
időtlen idők óta klasszikus rózsa-kísérőnek
számít, de vannak más, hozzá illő társ
növények is. Általában véve igaz, hogy
a hosszúkás virágzattal, bugákkal és
fátyolvirággal rendelkező növények különösen kiemelik a rózsa szépségét.
A gyűszűvirág, a csillag- és a tündérfürt,
a kékeslila macskamenta és a palástfű
a maga illatos, sárgászöld virágfelhőivel
ideális rózsakísérő. Azonban az olyan fűfélék, mint a sás és az elegánsan lecsüngő
szálkafű is kiválóan illenek hozzá. A mereven felfelé törő szálakkal és a hosszú,
keskeny kalásszal rendelkező fajok, mint
például a nádtippan, rendezett hatást kölcsönöznek a rózsaágyásnak. Az árvalányhaj karcsú, rugószerű, hosszantartó bugavirágzata pedig az első fagy beálltáig
jótékonyan eltakarja a rózsa kevésbé mutatós, szúrós ágazatát – akár egy igazi
gavallér.

COMPO hosszú hatású
rózsatrágya
A 6 hónapra elegendő
tápanyagot biztosító
készítmény a rózsák és
a virágzó cserjék minden
szükségletét kielégíti.
A trágya elősegíti
a gyönyörű, hosszan
tartó virágpompa
kialakulását.
COMPO SANA
rózsaföld
Cserepes és kerti ró
zsák ültetésére
szolgáló, kiváló
minőségű speciális
föld. A COMPO
zöldkomposzt és
az agyagásványok
ötvözete laza
szerkezetet biztosít,
serkenti a csodaszép,
intenzív virágok
kifejlődését.
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Fotók: botanikfoto/Steffen Hauser, COMPO, fotolia.com/Simone Werner-Ney/Gerisch/emer, Flora Press/GWI

Mutatós és hatalmas: A nagy virágú és örökzöld
rododendronhibrid, a havasszépe, (bal oldali kép) kiváló
sövénynövény. A rhododendron prinophyllum fajok, mint
például a ‘Marie Hofmann’ (lenti kép), elegáns virág
aikkal és finom illatukkal egyaránt bűvöletbe ejtenek.

3

Színes, illatot
árasztó sövények

COMPO Hosszú hatású kerti trágya
A sokoldalú rododendron
Hat hónapon keresztül minden fontos tápanyaggal és nyom
Fényt visznek a kert egy-egy árnyékos szegletébe, jól muelemmel ellátja a növényeket. Az optimális összetétel általános
tatnak akár szoliternövényként, akár csoportosan ültetfelhasználást tesz lehetővé (kerti virágzó növényekhez, gyümöl
ve, kiválóan alkalmasak örökzöld háttér- vagy sövénycsökhöz és zöldségekhez).
növénynek, de kiemelt helyen, fénypontként is
ékesíthetik a kertet. A kora nyáron virágzó fásszárúak
azonban nem csupán pompát és színt visznek a kertbe,
COMPO hosszú hatású
hanem finom virágillatot is. Főleg a rhododendron
rododendrontrágya
Hatását azonnal, 3 hóna
viscosumcsoportba tartozó fajták, például a halványsárpon át kifejtő, hosszú
ga virágot hajtó ‘LemonDrop’, kényeztetnek kellemes
hatású trágya, amely
illatukkal. De a rhododendronprinophyllum fajtába azáleák és rododendronok
tartozó ‘Apricot Surprise’ is erős, édes illatot áraszt.
növekedését és virág
képződését serkenti.
A modern fajták közül például a rózsaszín ‘Duke of York’
és a fehér ‘Queen Anne’s’ jelent igazi élményt, ha finoman magunkba szívjuk illatát. Akár még kellemes illatú
kerti szemellenzőnek is beválik a rododendron, például
a fehér vagy lila virágot hajtó ‘illatos sövény’. Amit minden rododendronfajta kedvel: humuszos, laza szerkezetű
COMPO SANA
és főként savas (alacsony pH-értékű) talaj. Ha valaki
rododendronföld
Hívatlan vendég:
kertje nem rendelkezik ezekkel az adottságokkal, két
Gyökéraktiválóval és gunaóval
A rododendron-kabóca
földlabdányi szélességben és két ásóhossznyi mélységellátott speciális föld olyan nö
a bimbók elhalását okoz
vényekhez, amelyek az ala
ben COMPOSANA rododendronfölddel helyettesítheti
za. Itt csak rovarirtó szer
csony pH-értéket kedvelik.
segíthet!
az ültetőgödörben található földet.
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Vetési naptár

Saját készítésű
fűszernövény-limonádé

A saját kertben termett zöldség ﬁnom és egészséges. Alábbi ábránk gyors
áttekintést nyújt arról, hogy melyik fajtáról mikor kell gondoskodnia.

Április

M

Előcsíráztatás
Ültetés
Magról vetés

ius
árc

M
áju

Február

s

Június

Elérkezett
a vetés ideje

Tipp
át
Előnevelt palánt
lyán
kedvenc kertosztá
vagy barkácsáruházában talál.

ius
Augusztu
s

BORSÓFÉLÉK:: kifejtőborsó, velőborsó, cukorborsó

KÁPOSZTAFÉLÉK: vöröskáposzta, fehérkáposzta, kelkáposzta, kínai kel
KARALÁBÉ, brokkoli, karfiol
TÉLI KÁPOSZTA: kelbimbó, fodros kel
NYÁRI SALÁTÁK: fejes saláta, jégsaláta, tölgylevél-saláta, Lollo rosso, vörös cikória
TÉLI SALÁTA: Endíviasaláta

Jú l

Konyhakert

Foto: Fotolia/emmi

Mi is lehetne szebb annál, mint amikor
a munka végeztével egy pohár jéghideg
fűszernövény-limonádéval kiülünk a teraszra, gyönyörködve saját kertünk látványában?
Az alábbi recept egyszerű és bármikor
elkészíthető: Egészségére!

Hozzávalók
(két nagy pohárhoz elegendő)

LEVÉLZÖLDSÉG: Spenót, galambbegysaláta, tépősaláta
TERMÉSÜKÉRT TERMESZTETT SZABADFÖLDI ZÖLDSÉGEK:
Paradicsom, paprika, apróuborka, cukkini, dinnye, tök
TERMÉSÜKÉRT TERMESZTETT MELEGHÁZI ZÖLDSÉGEK:
Kígyóuborka, padlizsán, perui földicseresznye, paradicsom, paprika, cukkini

500 ml almalé
100 g cukor
ásványvíz tetszőleges mennyiségben
néhány ág fűszernövény

GUMÓS ÉS GYÖKÉRZÖLDSÉGEK:
Sárgarépa, paszternák, cékla, feketegyökér, hónapos retek, retek

Így kell elkészíteni

GYÖKÉRZÖLDSÉGEK: Póréhagyma, zeller, tök

Miért hervad el a fuszernövény
az ablakpárkányon?
Önnek is ismerős? A cserépbe ültetett, illatozó bazsalikom vagy zamatos
petrezselyem időnként már néhány nap elteltével lehangoló látványt nyújt a
konyhaablak párkányán a maga elhervadt leveleivel vagy akár elpenészedett
részeivel. Mi az oka ennek? Általában a helytelen növényápolás. Minél előbb
vegye ki az élelmiszerboltban vásárolt fűszernövényt a fóliacsomagolásból.
Ne öntözze túl gyakran, mert a fűszernövény nem szereti, ha nedvesek a
gyökerei. Csak akkor öntözze meg, ha száraznak érzi a cserépben található
földet. A COMPO BIO fűszernövénytrágya és a COMPO fűszernövényföld
minden szükséges tápanyaggal ellátja a növényeket. A legtovább azonban
az erkélyen, a teraszon vagy a külső ablakpárkányon marad meg a növény.

COMPO SANA
Szaporító és
fűszernövényföld

Kiváló minőségű
speciális virágföld,
amelynek finom,
laza szerkezete biztosítja a csírázást és
a fűszernövények
erőteljes növekedését.

Az ital alapja 500 ml almalé és
100 g cukor, amelyet jól fel kell forralni.
Ezután hozzáadjuk és rövid ideig főzzük
benne a fűszernövényágakat, majd leves�szük a lábost a főzőlapról. A citromfű és
a borsmenta friss ízt, míg a zsálya és a
bazsalikom fűszeresebb ízt kölcsönöz. Utána
körülbelül 1/2 óráig állni hagyjuk a keveréket, majd leszűrjük.
Ha kihűlt, tetszőleges mennyiségű ásványvízzel higítjuk. Finom!
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A városi kertészkedés hívei nem
csupán a természetet viszik vissza
a városias területekre,
hanem kikapcsolódást jelentő
szabad teret is varázsolnak maguknak.
Foto: Mauritius Images/Lumi Images/Dario Secen

Éljen a

város!
Egyre szélesebb körben hódít
és egyre több városlakót hoz
lázba a városi kertészkedés.
Akár az ablakpárkányon, akár a
délre néző erkélyen – így kis
helyen is könnyűszerrel teremthet magának zöldbe borult
paradicsomot.

E

gyre többen alakítják át kertpótlóvá erkélyüket,
tetőteraszukat, hátsó udvarukat vagy a konyhaablak párkányát, minden centimétert kihasználva
virágok, fűszernövények vagy akár zöldség termesztésére. Még sudár oszlopos gyümölcsfákat is látni a városi
erkélyeken. Ha ügyel néhány részletre, nem is olyan nagy
ördöngősség a termesztés.

A napos fedélzeten
A tetőteraszok és a napos erkélyek
valósággal úsznak a napsugárban.
Ezért ideálisak virágoknak, fűszernövényeknek és virágzó idénynövényeknek,
mert azok zamata, illata és virágpompája csak a nap ereje révén bontakozik
ki. A növényeket tartóedényben, például
cserépben, ládában vagy dézsában lehet
termeszteni. A COMPO SANA minőségi
virágföld egészséges növekedést tesz
lehetővé. Jól bevált és egyedülálló összetétellel rendelkezik, amely
tartalmazza a kezdeti trágyát és 8 hétig
biztosítja a tápanyagellátást.

Napot kedvelő városi növények
Balkonnövények: petúnia, muskátli, tömjénfa,
hópehelyvirág, cserjés margaréta
Idénynövények: csarab, záporvirág, balkon aranya,
árvácska, krizantém
Fűszernövények: levendula, oreganó, rozmaring, zsálya,
kakukkfű
Illóolaj-tartalmú növények: Ananananászzsálya,
ánizsizsóp, csokoládéillatú pillangóvirág, csillagbalzsam,
citromverbéna

Amit a napos helyről tudni kell
– Rendszeresen adjon vizet növényeinek
– Csak reggelente vagy esténként öntözzön
– Távolítsa el a növény elhervadt részeit
– Nagy forróság esetén árnyékoló szövettel óvja a növényeket

2017-es kertszezon
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Árnyékban
Árnyéktűrő városi növények
Balkonnövények: begónia, díszcsalán, kerek repkény,
törpe nebáncsvirág, fukszia
Idénynövények: harangvirág, primula, tűzgyöngyvirág
Fűszernövények: orvosi macskagyökér, kúszóeper, erdei
szamóca, menta, metélőhagyma, szagos müge

A különcserepes termesztés előnyei
Ha különböző vízigényű növényeket egy helyre ültetünk,
az öntözés túlzott vagy nem kielégítő vízellátást eredményezhet.
Ha azonban külön cserépben neveljük a növényeket, az adott növény szükségleteihez igazíthatjuk az öntözést.

Ötletek balkonra

Foto: Mauritius Images/Flowerphotos/Tim Smith

Nem minden erkély úszik napsugárban:
ilyen a hátsó udvarra néző, a közvetett
napfénynek vagy a gyenge napsütésnek
kitett erkély. Ezek a helyek árnyékkedvelő levéldísznövények nevelésére
alkalmasak, amelyek inkább feltűnő
levélzetükkel, mintsem gazdag virágzatukkal nyűgözik le a szemlélődőt.
A COPO SANA ültetőcserép lehetővé
teszi, hogy kényelmesen, koszmentesen
és fennmaradó mennyiség nélkül ültesse el növényeit – más szóval gyorsan és
ültetésre készen.

Adottságok
A növekedés, a virágzás és a terméshozam terén azok a városi kertészek
érik el a legjobb eredményeket, akik a
városi elettér adottságaihoz igazítják a
növényápolást.

Növénytartóban, cserépben való
nevelés: Az erkélyen és a teraszon
nincs természetes talaj, így balkonláda,
dézsa, cserép vagy vályú szükséges a
növények termesztéséhez.

Víz- és tápanyagellátás: Mivel
nincs természetes talajkapcsolat, a
növények mesterséges víz- és tápanyagellátásra szorulnak.

Magasabb hőmérsékletek:
A városi élőhelyek magasabb hőmérsékletnek vannak kitéve a beépítésből
adódóan. Napos helyekre elsősorban
meleg- és szárazságtűrő növényeket
érdemes ültetni.

A levegő áramlása: A szélfolyosók

Garden World Images
Foto: Mauritius Images/
Foto: Fotolia/emer
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A nem túl mutatós falak eltakarására vagy a szomszéd erkélyről felénk vetett kíváncsiskodó pillantások kiszűrésére kiváló megoldás a rácsfal és az azon
felfuttatott kúszónövények. Érdemes évelő kúszónövényeket (pl. hajnalkát vagy sarkantyúkát) ültetni, mert évente
gondoskodnak a szükséges „éghajlatváltásról“.

COMPO SANA
Minőségi virágföld
A klasszikus – egyedülálló összetételének, a gyökéraktiválónak és a kezdeti
trágyának köszönhetően a termesztőközeg legalább 8 hétig biztosítja a növények optimális növekedését és tápanyagellátását.
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A fából, kerámiából vagy kőből
készült minitavak kerti tavak
hangulatát varázsolják az erkélyre.
Ez a parányi vizes élőhely elegendő
ahhoz, hogy a város kellős közepén
élvezhessük egy tavi rózsa látványát.

COMPO muskátlitáp
Speciális ásványi tápoldat, amelynek
magas tápanyagtartalma és a benne lévő
extra mennyiségű vas bő virágtermést
és élénkzöld színt eredményez. Azonnal
hat, fokozza az ellenálló képességet és
serkenti a gyökerek növekedését.

okozta magasabb légmozgások
miatt biztonságosan kell rögzíteni a
balkonládákat a balkonrácson. Az erős
légmozgások növelik továbbá a növények vízfogyasztását. A magasabbra
növő növények, pl. a futónövények erős
szél esetén eltörhetnek saját súlyukból
adódóan, vagy károkat okozhatnak, ha
nincsenek megfelelően rögzítve.

Fagyveszély: Noha a városban
kisebb a veszélye annak, hogy befagy
a virágtartó, kemény tél esetén így
is károkat okozhat a fagy az állandó
növényzeten.

COMPO Mediterrán tápoldat
Mediterrán növényekhez, például
leanderhez, hibiszkuszhoz, levendulához vagy olivához készült, speciális ásványi tápoldat. Az ideális
tápanyag-összetétel azonnal kifejti
hatását, intenzív gyümölcs- és virágképződést eredményez. Az extra adag
káliumtól és vastól egészségesek és
fejlettek lesznek a növények.

Környezetkímélő, egészséges
és szórakozást jelent –
kiváló ötletek az ökológiai
kertészkedéshez.

Természetesen,

kompromisszumok nélkül

2017-es kertszezon

A

Fotos: COMPO

természetes erőforrások iránti
tisztelet és az azok megkímélésére való törekvés, valamint az
egészséges táplálkozás iránti növekvő
érdeklődés révén ma már egyáltalán
nem számít kivételnek a biológiai kertészkedés. Innovatív termékek tovább
erősítik ezt a trendet. A COMPO új Bio
termékkínálata olyan kertimádóknak
készült, akiknek fontos, hogy tartós és
szerves legyen a készítmény. A többszörös díjnyertes COMPO földkeverékeket
(Stiftung Warentest - termékteszteléssel
foglalkozó német alapítvány) jól kiegészítik a különböző bio trágyák . A kiváló
minőségű termékek szinte egész évben
alkalmazhatók, bármilyen dísznövény
ültetésére, zöldség, gyümölcs és fűszernövények termesztésére, tápanyagellátására egyaránt alkalmasak. Egészséges
növényeket és bő termést biztosítanak.
A megfelelő földön kívül az optimális
fejlődés további feltétele, hogy a talaj

COMPO BIO
természetes
trágya guanóval
70% tiszta guanót tartalmazó,
egyedülálló természetes trágya
bármilyen kerti növényhez.
Termékennyé teszi a talajt, serkenti
a humuszképződést és a növények
erejét. 100%-ban természetes
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raktározza a tápanyagokat, például a
nitrogént, a foszfort, a káliumot és a
nyomelemeket. A guanó tartalmazza
mindezt. A világ legősibb természetes
trágyája tengeri madarak ürülékéből
származik és Dél-Amerika, valamint Namíbia partjain rakódik le. Az anyatermészet eme „varázskoktélja“ a különféle
COMPO termékek, például a COMPO BIO
guanót tartalmazó természetes trágya
összetevője, amelynek feldolgozására
kimondottan a tisztaság, valamint az
eredetiség megőrzése céljából kerül sor.
Fáradt talajok életre keltéséhez szintén
természetes anyagokat, például kőlisztet
alkalmazunk, amely a növények fejlődése szempontjából fontos nyomelemeket
tartalmaz. Újdonságnak számít továbbá
egy olyan szerves nyersanyag, amely
egyedülálló tulajdonságokkal rendelkezik: a valódi báránygyapjú.

Bio zöldség-gyümölcs táprúd
Egyszerű használat, biztos eredmény.
Természetes összetevőket tartalmazó
készítmény, 2 hónapos hatástartam.
Minden egyes táprúd tartalmazza a fő
tápanyagokat és magnéziumot. Zöld
ség- és gyümölcsfélékhez, fűszernö
vényekhez.
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ÚJ
Természet adta kincsek
Bio minden mennyiségben: a COMPO BIO új,
hosszú hatású trágyái egyedülálló tulajdonságokkal
rendelkező nyersanyagot – valódi báránygyapjút –
tartalmaznak!

H

osszú időre elegendő tápanyagokban gazdag és kiváló vízraktározó képességgel rendelkezik:
ez a báránygyapjú. Az új COMPO BIO
hosszú hatású trágyák e természetes termék kiváló tulajdonságait hasznosítják. A
valódi báránygyapjúból más szerves ös�szetevőkkel együtt pelletált trágya készül,
amelynek előnye, hogy a 100%-ban természetes trágya azonnal és 5 hónapon át,
hosszú távon is kifejti hatását, ráadásul
kiváló vízraktározó és talajjavító képességgel rendelkezik. Az innovatív
COMPO BIO hosszú hatású trágyák semmilyen tekintetben nem maradnak el a
hagyományos trágyáktól, és tökéletes
megoldást jelentenek olyan kertészeknek,
akik az ökológiai kertészkedést részesítik
előnyben. A természet erőforrásait alkal-

mazó kertészkedés ugyanis nem azt jelenti, hogy magára hagyjuk a kertet. A
kert olyan megművelt földterület, amelynek állandó törődésre van szüksége. Ehhez pedig a rendszeres tápanyagellátás is
hozzátartozik, mert trágya nélkül csak
mérsékelt virágzás és terméshozam várható. A jó tápanyagellátás megkíméli továbbá a növényeket a betegségektől, és
növeli a kártevőkkel szembeni ellenálló
képességüket. A COMPO BIO hosszú hatású trágyák további előnye, hogy a báránygyapjú megújuló nyersanyag. Az állatok rendszeres nyírásának
szükségessége révén így a fenntarthatóság is biztosított. Természetesen, kompromisszumok nélkül.

Innovatív és 100%-ban természetes: a COMPO BIO báránygyapjút tartalmazó, hosszú hatású trágyák termékcsaládja. Az azonnali
és 5 hónapos hosszú hatást kifejtő BIO-trágya általános kivitelben bármilyen kerti növényhez, illetve rózsákhoz, bogyós növények
hez, paradicsomhoz, fenyőfélékhez és rododenronhoz is kapható
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A valódi báránygyapjút tartalmazó
COMPO BIO hosszú hatású trágya
kedvezö tulajdonságai
l Tisztán szerves

l Magas báránygyapjú-tartalom a
legfontosabb tápanyagokkal

l Az 5 hónapos, hosszantartó hatásnak köszönhetöen elegendö idényenként egyszer
alkalmazni

l A vízraktározó képesség a szárazság jellemezte idöszakokban is jobb ellátást biztosít a
növényeknek

l A duzzasztó hatás révén laza lesz a talaj
szerkezete és fokozódik a humuszképzödés.

Fele olyan nehéz,
de teljesen kiadós.
A COMPO SANA® minőségi virágföld
kb. 50%-kal kevesebbet nyom a latba.
3 A kb. 50%-os súlycsökkenésnek köszönhetően
könnyen szállítható
3 100%-os COMPO SANA® minőség és
gazdaságosság
3 12 hétre elegendő tápanyagellátás
3 Ideális gyökérfejlődést biztosító, laza, szellős
szerkezet
COMPO.
Egész egyszerűen
csodaszép növények.
ÚJ

Vízraktározó képesség
A pelletált trágya saját tömegénél nagyobb
mennyiségű víz felvételére képes.
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Bio citrustápoldat
Szerves-ásványi trágya
nyomelemekkel. Extra adag
káliummal és vassal az
egészséges és zamatos ter
méshozam érdekében.

Ágyás- és balkonnövények
optimális ellátása
Növényei hetekig vagy akár hónapokig egymással versengve virágoznak, ha megfogadja tanácsainkat.

Metszés, fiatalítás & pótlás
Metszés: Az egészséges növekedés érdekében rendszeres metszés javasolt. A hajtások csúcsának lecsípése serkenti a terebélyesedést és az egyenletes növekedést.
Fiatalítás: Amellett, hogy a növény elhervadt vagy megperzselődött részei nem túl mutatósak, még
növénybetegségeket is okozhatnak. Hetente egyszer el kell távolítani ezeket a részeket, hogy még a
magképzés előtt új lendületet vegyen a növény virágzása. Pótlás: Az elsatnyult vagy elhaló növényeket el
kell távolítani a többi közül. A legjobb új, erőteljesen virágzó növényekkel pótolni őket.

COMPO BIO
Zöldség- és gyümölcstáp
Speciális tápoldat, amelytől
egészséges, ízletes lesz a
zöldség, gyümölcs.
Kiegyensúlyozott tápanyagösszetétele erőteljes,
egészséges növekedést és
intenzív zamatot biztosít.
100%-ban természetes,
növényi eredetű anyagokból
készül.

A virágzóképesség növelése
Tápanyag-utánpótlás: A gyors növekedés és erőteljes virágzás jellemezte növényeknek nagy a tápanyagigényük. A további fejlődés serkentése érdekében érdemes kiváló minőségű trágyát adni nekik.
Már az elültetésnél gondoljon a megfelelő tápanyagellátásra.

„JET” CF KÉZI PERMETEZŐ

Kiváló minőségű, műanyagból és fémből
készült kézi permetező 6 különböző állítási
lehetőséggel. Fél kézzel állítható vízáramlás
szabályozás, 3 féle kifolyó állásban.

6 RÉTEGŰ HOBBY TÖMLŐ

Hosszú élettartamú tömlő UV álló
anyagból. Kívül tricot-hálós
megerősítéssel, belül alga
növekedésgátló védelemmel.
Csavarodásmentes, flexibilis tömlő.

COMPO BIO
Fűszernövénytáp
Enyhe hatóanyag-összetételű
készítmény, amely fűszer- és
gyógynövények nevelésére és
termesztésére szolgál.
Erőteljes, egészséges
növekedést és intenzív
zamatot biztosít. 100%-ban
természetes, növényi eredetű
anyagokból készül.

Bio paradicsom-tápoldat
Szerves-ásványi trágya az
élelmiszeriparban is
használatos növényi és
természetes ásványi
anyagokkal. Extra adag
káliummal.

Gye p
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KÜLÖNSZÁM

COMPO
FLORANIDGyeptrágya –
még jobb!
Ahhoz, hogy dús és ellenálló legyen
a zöld gyepszőnyeg, egyedi segítséget
igényel.

M

ivel azt szeretnénk, ha minél több örömét lelné saját kertjében,
folyamatosan azon fáradozunk, hogy még hatékonyabbá és
környezetkímélőbbé tegyük termékeinket. A továbbfejlesztett
FLORANID terméksorozat ezért nem véletlenül foglalja magában a szakmai
kutatás ismereteit. A kiváló minőségű alapanyagoknak és az optimális
tápanyagösszetételnek köszönhetően mostantól még szebb és erőteljesebb
lesz a gyep kertjében.

A Floranid előnyeinek
gyors áttekintése

1
ionok
A Bundesliga*-stad
ál.
t haszn
¾-e COMPO trágyá
ly
. osztá
*1. és 2

Akár 99 %-os aktivitási index

A magas aktivitási index azt jelenti, hogy a növények a
lehető legnagyobb mértékben fel tudják venni a hosszú hatású
nitrogént, ami ideális alap az egészséges és erőteljes gyep
kialakulásához.

2

Alkalmazás

3

Környezet

A trágyaszem optimalizálása megkönnyíti az egyenletes
alkalmazást. A szórókocsi egységes elosztásának és folyamatos utószórásának köszönhetően rendkívül jól juttatható ki a
termék.

A szabályozott nitrogénleadás révén a nitrát kimosódása
pont olyan csekély, mint a trágyázással nem érintett területeken, és a talajvíz sem szennyeződik. A trágyázás és az azt
követő öntözés után bárki bátran a fűre merészkedhet – akár
az állatok, akár a gazdi.
Megfelelő trágyázással elnyűhetetlen pálya lesz a gyepből – kicsik és nagyok örömére.
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Minden
kezdet
könnyű

Tudta?
Fűmagkeverékein
k olyan fűféléket
tartalmaznak - ré
ti perje, Angolper
je,
vörös csenkesz -,
amelyek igazodnak éghajlatunkho
z és szárazságot
követően is zöld fű
szálakat hajtanak.
.

a füves terület sok mindenre használható,
nem csak heverészésre alkalmas.
Foto: Getty Images/John Cowie

TAVASZ

NYÁR

A téli hideget követően égető szüksége van a gyepnek tápanyagokra. Ez a legalkalmasabb időpont a
COMPO FLORANID hosszú hatású, tökéletesített
gyeptrágya kijuttatására, amely egészen hat hónapig biztosítja a gyep nitrogénnel, foszfáttal, káliummal és magnéziummal való optimális ellátását.
Most, frissen telepítette a gyepet? Akkor a COMPO
FLORANID kezdeti gyeptrágya gondoskodik arról,
hogy ne legyen elhibázott a kezdet.

Mostanra elfogyott a tavaszi kúrában található trágya, ezért meghálálja a gyep, ha kap egy kis utánpótlást a COMPO FLORANID hosszú hatású gyeptrágyából .

A Floranid-elv
Most még hatékonyabb. Gyepje háromszoros hasznot húz
a COMPO Floranid sorozat termékeiből.

Növekedésszabályozás, szín,
sűrű gyepfelület, alacsonyabb
sótartalom

Illustration: Viet Hoa Le

Kevesebb filcképződés, szerves
anyagok jobb lebontása
Erősebb gyökerek,
mikroorganizmusok
aktivitásának javítása

COMPO
SAAT
Gyeppótló
fűmag
Itt nincs
helye gyepfoltoknak!
A COMPO gyeppótló fűmag
ezért különösen gyorsan
csírázó fajtákat tartalmaz
és sűrű gyepfelületet képez.

ŐSZ
A téli pihenésre való optimális felkészülés érdekében most lassan oldódó nitrogénre van szüksége a
gyepnek. Télen lelassul a növekedés, a megmaradt
fűszálaknak pedig el kell viselniük egyet s mást hó,
jég vagy eső idején. A COMPO FLORANID hosszú
hatású őszi gyeptrágya ezért sok káliumot tartalmaz, amely segít megőrizni a fűszálak egészségét és
felgyorsítja a tavaszi növekedést .

Floranid termékek
COMPO FLORANID
Hosszú hatású, tökéletesített gyeptrágya Hosszú hatású trágya a sűrű
gyepfelületért. Idényenként elegendő
egyszer alkalmazni, mert 6 hónapig kifejti hatását.
COMPO FLORANID
Hosszú hatású gyeptrágya
A gyep optimális és igényre szabott
gondozása 3 hónapig.

COMPO FLORANID
Hosszú hatású start gyeptrágya
A gyep optimális és igényre szabott
gondozása 3 hónapig.
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TERMÉKJAVASLATUNK
COMPO SANA
Orchideaföld

Fenyőkéreg és tőzegtartalmú ideális termesztő
közeg, amely elősegíti
a gyökérrész levegőellátását. Ideális talajfeltételeket biztosít a földbe ültetett és a tartóra tett
orchideáknak egyaránt.

COMPO
Orchideaápoló kendő

Egészséges,
természetesen selymes
fényt kölcsönöz
a leveleknek, serkenti
a virágzást. Gyorsan és
tartósan eltávolítja a port,
a mész- és vízfoltokat.

COMPO
Orchidea-tápoldat

Speciális tápoldat,
bármely
orchideafajhoz
használható.
Különösen hosszú
ideig tartó virágzást
biztosít.

COMPO Táprúd
orchideákhoz

Összetételének
köszönhetően hosszú
ideig, három hónapon
át fejti ki hatását.
Egészséges fejlődést,
gazdag virághajtást és
élénk virágszíneket
eredményez.

COMPO
Regeneráló
orchideakúra

Regenerálja az ernyedt
virágok és a csüngő
levélzöld jellemezte,
elgyengült növényeket.
Használata egyszerű,
adagolásra nincs
szükség. Bármilyen
orchideafajtához
ajánlott!

COMPO Magazin
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ÚJ!

A TRÁGYA
ÚJÍTÁS

található
, amelyben minden fontos tápanyag meg
• 50% természetes báránygyapjút tartalmaz
mazni
alkal
zer
egys
ént
yenk
idén
endő
eleg
önhetően
• Az 5 hónapos, hosszantartó hatásnak kösz
nyeknek
növé
a
sít
ezte időszakokban is jobb ellátást bizto
• A vízraktározó képesség a szárazság jellem
dés
szerkezete és fokozódik a humuszképző
• A duzzasztó hatás révén laza lesz a talaj
giai gazdálkodásra alkalmas
• 100%-ban természetes összetevők, ökoló
TERMÉSZETESEN!
L.
KOMPROMISSZUMOK NÉ LKÜ

A COMPO termékek megvásárolhatóak
barkácsáruházak és hipermarket láncok
kertészeti részlegeiben, a kertészeti
árudákban és szakboltokban.

A COMPO termékek magyarországi forgalmazója:
Terracotta Magyarország Kft.
1012 Budapest, Márvány u. 18.
Tel.: (06-1) 3988 500
E-mail: info@terracotta.hu
www.terracotta.hu

