
 
1) nitrogén műtrágyák: 

1.1. ammónium nitrát 
1.2. mészammonsalétrom
1.3. karbamid 

2) komplex NPK műtrágyák:
 2.1 DAP 18-46 
 2.2. MAP 12-52  
 2.3. NPK 16-16-16 
 2.4. NPK 20-20-0 
 2.5. NPK 8-24-24 
 2.6. valamint egyedi igény szerinti összetételekre

3) kálium tartalmú műtrágyák
 
Bővebben a fenti termékekről.

 
 

1.1 Ammónium nitrát  (UN 2067
III. 
 

Az egyik legjelentősebb, gyors hatású nitrogén, melyet 
ugyan egyes országokban veszélyes anyagként tartanak 
számon, s forgalmazását korlátozzák, ám még több 
helyen, - köztük hazánkban is 
Előnye, hogy viszonylag magas nitrogén tartalma révén 
fajlagos szállítási költsége alacsonyabb, vala
rendkívül gyorsan hat  
Összetétele: NH4NO3  s mivel a növény mindkét összetev
felhasználásra kerül 
Alkalmazása: 
-gyengén lúgos vagy semleges talajokra ajánlják
-alap-és fejtrágyázásra (gabonák), legel
-a növény fejlődési ütemének megfelel
növekedését is elősegíti 
-vízoldékonyságamagas, így gyorsan talajoldatba jutó m
-a növényzet levelein és gyökérzeté
Nedvességtől és napsugárzástól védett helyen, 
m) tárolandó  

gyári specifikáció: lásd melléklet

 

1.2Mészammonsalétrom(MAS, 27 % N

Prillezett, szürkésfehér, vagy szürke szemcsékb
ammónium-nitrát műtrágya. 

NH4NO3 + CaMg (CO3)2       

 
mészammonsalétrom 

trágyák: 

valamint egyedi igény szerinti összetételekre 
trágyák 

ől. 

2067, ADR/RID  5.1.02. 
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ugyan egyes országokban veszélyes anyagként tartanak 
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fajlagos szállítási költsége alacsonyabb, valamint 
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gyengén lúgos vagy semleges talajokra ajánlják                                 
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a növényzet levelein és gyökérzetén keresztül közvetlenül képes felvenni és azonnal hasznosítani

l és napsugárzástól védett helyen, éghető anyagoktól, nyílt lángtól távol (min 5 
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A mészammonsalétrom 27%- N, Marosvásárhely 

Hatóanyag : 

ammónium-nitrát, + mészkő  + Ca + Mg 

Felhasználása: 

Azonos mennyiségben tartalmaz ammónium-nitrogént, 
illetve nitrát-nitrogént. 
Előbbi lassabban, utóbbi gyorsan bomlik fel és hat, ezért felhasználása univerzálisabb:  

• alap- és fejtrágyaként (ősszel: gabonák, repce), rétre, legelőre alkalmas, gyepre, kertbe 
javallott 

• minden talajtípusra 
• minden növényi kultúrára egyaránt alkalmazható.  

Mivel mésztartalma  mérsékli a savanyító hatást, savanyú talajokon előnyt élvez, de bármely 
talajtípusra javasolt. A mész lassítja lebomlását, így a növények könnyebben felveszik. 
 
Gyári specifikáció,  lásd: melléklet 

 
 

2.3 NPK 16-16-16 komplex (bal oldali kép)   

Legalább közepes foszfor- és kálium tartalmú talajokon kiválóan alkalmazható alaptrágya. A 
kezdeti fejlődéshez szükséges nitrogén-mennyiség mellett elegendő felvehető foszfort és 
káliumot is biztosít a növények számára. Ezért őszi kalászosok alaptrágyázására és kukorica 
starter trágyázására alkalmas. 
 

2.4 NPK 20-20-0 komplex (jobb oldalt) 

Kiegyenlített hatóanyag-tartalmú NP-műtrágya, szerves- és kálium műtrágyák remek 
kiegészítője.  
Mindkettő alkalmazható búza, kukorica felületi műtrágyájaként, jól szórható, hatékonyan 
szívódik fel 

 

 

 
 



 
3.1 Karbamid (urea) 

A legelterjedtebb nitrogén-műtrágya, magas, 46 % 
nitrogén-tartalommal.  

Hatóanyaga 46% N (Azomures) , fajlagosan a 
legolcsóbb nitrogén-műtrágyává teszi, mert a 
szállítási költsége is alacsonyabb (több nitrogént 
tudunk szállítani egységnyi költség ellenében)                  
          

Működési elve - ammónium- nitráttá alakul át a talajban, lassan fejti ki a hatását, ezért 
alaptrágyának remek. 

Alkalmazható 

• alapműtrágyaként 
• korai tavaszelőnrepce, gabona fejtrágyájaként  
• vízben oldva, levéltrágyaként 

 

Tárolása száraz, hűvös helyen, gyári csomagolásban akár egy évig is. 

Gyári specifikáció,  lásd: melléklet 

 


