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A Biomass Super .A.S.A. Organic 
komposzt garancia a kiváló 
minőségű, gazdag termésre!



A Biomass Super .A.S.A. komposzt a talaj számára orvos-
ság, amely kiemelkedő tápanyagtartalmával feljavítja a 
kimerült talajt, élénkíti a talajéletet, növeli a talaj termő-
képességét. Mikroelem-tartalma elengedhetetlen a magas 
terméshez és a növénytápláláshoz.

Milyen hatással van földünkre a Biomass Super .A.S.A. 
komposzt?
 tápanyaggal tölti fel a kimerült, élő flórában szegény 

talajokat (NPK, mezo- és a különösen jelentős mikro-
elemekben egyaránt gazdag),

 szervesanyag-tartalma és humuszképző képessége 
megakadályozza a tápanyagok megkötődését és 
gyors kimosódását a homokos talajból,

 javítja a kötött talajok szerkezetét.
Tegyen egy próbát!

Terméktulajdonságok:
Külső jellemzők: 
 sötétbarna színű, földszagú, homogén, morzsalékos szer-

kezetű, tápelemekben gazdag, magas szervesanyag-tarta-
lommal rendelkező készítmény. 

Jótékony hatásai:
 Csökken az ásványi műtrágya-hatóanyagok kimosódása, 
 fokozódik a tápanyagok feltáródása (P2O5), a mikroelem-

tartalom elősegíti a tápanyagfelvételt. 
 A kevesebb hatóanyag-felhasználás nyereséget jelent a 

termelőnek továbbá
 a talajtani és csapadék-viszonyokból eredő hatóanyag-

veszteség is csökkenés.

Javasolt felhasználás: 

A Biomass Super .A.S.A. komposzt a magas termés-
hozamhoz és a gazdag talajélethez nélkülözhetetlen 
anyagokkal tölti fel még a sivár talajt is, ugyanakkor 
használata bizonyítottan költséghatékony. 

Felhasználási és adagolási javaslatunk:
 magvetés vagy palánták alá a talajba kell bedolgozni,

- szabad földön 1-3 kg/m2

- hajtatásnál 5 kg/m2

- földkeverék készítésénél 100-200 kg/m3 adagolásban,
 szőlő, díszfa, cserje, gyümölcsfa telepítésénél a 

készítményt össze kell keverni a talajjal és 8-10 cm-re a 
gyökérzet alá helyezni: 

- szőlőoltvány, díszfa, díszcserje esetén 0,3-0,5 kg/tő,
- gyümölcsfa esetén 3-4 kg/ültetőgödör mennyiségben,
 szántóföldi kultúrákban az adagolás 5-17 t/ha,
 állókultúrák esetében 5-15 t/ha, 
 rekultivációhoz a talajvédelmi tervben   

meghatározottak szerint kell adagolni a terméket, és 15-
20 cm mélységbe a talajba bedolgozni.

 továbbá ajánljuk még általános talajjavításhoz, 
parkosításhoz, füvesítéshez.

Kiszerelés: 
40 literes zsákokban és ömlesztve (tonna)

A humuszképződés lassú folyamat,  
Ön megelőzheti a természetet!
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