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Az Artis® egy olyan termésnövelő mikro bio-
lógiai készítmény, amely sem a gyere kek-

re, sem a háziállatokra nem veszé lyes, mivel 
a hatóanyaga egy, a talajban is meg ta lál ható 
gom bafajta. Ez a gomba kedvezőtlen fel té te leket 
teremt a talajban élő és károsító rovarok lárvái 
számára, így azok nem tudnak el sza po rodni.
A különböző gombabetegségek is megkese-
rít hetik a kertkedvelők életét, melyek megszün-
te tésére választhatjuk a hagyományos kémiai 
növény védelmet vagy a vegyszermentes mikro-
bio lógiai megoldást!
Akik nem szeretnek növényvédő szereket hasz-
nálni a kertjükben, azoknak kínál lehetőséget 
a Trifender® WP, ami nem más, mint olyan 
„harapós” gombákat tartalmazó készítmény, 
mely a talajból fertőző káros gombák (pl. rotha-
dást, korhadást okozó fuzárium, hópenész, stb.) 
számára kedvezőtlen életfeltételeket teremt. 
Összetevője a földjeinkben természetesen is fel-

lel hető anta gonista gomba, amely a talajból fer-
tőző összes veszélyes gombaféle szapo ro dását 
és életkörülményeit drasztikusan lerontja, ráa-
dásul speciális működése révén a kultúr növény 
gyö kér zete számára optimális talaj álla potot ala-
kít ki, aminek jelentős gyökér- és termés nö velő 
hatása is van.
Talajkezelésre úgy alkalmazható a két készít-
mény, hogy a talaj felszínére kipermetezzük 
15–30 g/10 liter víz dózisban, majd a perme te-
zést követően alaposan (15–20 l/m² öntözővíz) 
be kell mosni a gyökérzónába. Kijuttatható be-
ön tö zés sel is, csak az a lényeg, hogy a termék 
kerül jön be a talaj mélyebb rétegeibe!
Ha mindezeket a munkákat elvégeztük, és gon-
dos kodtunk a gyepfelület megfelelő tápanyag-
ellátásáról is, jó esélyünk van rá, hogy pázsitunk 
színével, állagával messzire hirdeti a gondos 
ápolásunk eredményét!

Mártha Izabella — Kwizda Agro

GONDOSAN ÁPOLT KERTJEINK TALAJÁBAN NAGYON SOK ROVAR KÉPES ÁT-
TE LEL NI, MELYEK NAGY BOSSZÚSÁGOT OKOZHATNAK A KERTKEDVELŐKNEK. 
KÜLÖNÖSEN A PÁZSITOKBAN ELBÚJÓ KÁRTEVŐKRE, MINT PÉLDÁUL A FÖLDI-
BOLHÁRA, PAJORRA, SZÚNYOGRA ÉS KULLANCSRA ÉRDEMES FIGYELNI, 
AMIKET HA NEM GYÉRÍTÜNK, KÖNNYEN MEGKESERÍTHETIK AZ ÉLETÜNKET!

Gondozott pázsit nélkül 
nincs szép kert!
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MEGJELENT A 2016-OS ÉVKÖNYV!
A Kerti Kalendárium 2016-ban megjelent 10 száma összekötve, 
színes borítóval ellátva kapható!
Ára: 4550 Ft/db postaköltséggel.
Amennyiben a Kerti Kalendárium 2016. évi összekötött számaira 
igényt tart, úgy szíveskedjék az alábbi megrendelőlapot – kitöltve 
és aláírva – címünkre (Kerti Kalendárium, 1591 Budapest, Pf. 294.) 
mielőbb visszaküldeni.

MEGRENDELŐLAP

Utánvételes megküldéssel megrendelem a Kerti Kalendárium című folyóiratuk 2016. 
évi összekötött példányait,

...........  azaz  ...................................................................................................példányban
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