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A Vulkánkomplex komposzt a 
növényi élet számára értékes 
ásványi anyagokkal és mikro-
organizmusokkal tölti fel a 
talajt, miközben annak szerkezetét 
is nagymértékben javítja.

Az .A.S.A. Vulkánkomplex kom-
poszt terméke garancia a kiváló 
minőségű, gazdag termésre!

Vulkánkomplex
komposzt

Gyártó és forgalmazó:
.A.S.A. Hódmezővásárhely Köztisztasági Kft.
Cím: H-6800 Hódmezővásárhely, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 64.
Tel.: +36-62/535-780  Fax: +36-62/535-790
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A Vulkánkomplex komposzt magas ásványianyag-tartalmú 
speciális komposzt, amelynek évenként ismételt kijuttatása 
különösen jó hatású tápanyagszegény, sivár, kötött- vagy 
homoktalajok esetén. 

Milyen hatással van földünkre a Vulkánkomplex?
 könnyebben művelhetővé teszi a talajt, mivel csökkenti 

annak kötöttségét, 
 javítja a talaj víz- és levegőgazdálkodását, 
 előnyösen egyesíti a műtrágyák tápanyag-utánpótló  és 

az istállótrágyák szervesanyag-pótló, talajélet-élénkítő 
hatását!

Tegyen egy próbát!

Terméktulajdonságok:
Külső jellemzők: 
 szürke színű, szagtalan, szemcsés szerkezetű, makro és 

mikroelemekben gazdag, magas szervesanyag-tartalommal 
rendelkező készítmény. 

Jótékony hatásai:
 a fő tápanyagok (N, P, K) mellett a növényi élethez 

nélkülözhetetlen mezo- és mikroelemeket, humusz-
anyagokat és bioaktív anyagokat is tartalmaz

 bazalttartalma révén ásványi elemekben igen  
gazdag (K, Ca, Mg)

 mikroflórája a talajban lekötött tápanyagokat ismét 
felvehetővé teszi

 a kötött talajt lazítja, a lejtős területeket védi az 
eróziótól

 homoktalajokon növeli a talaj víztartó kapacitását
 a kimerült, sivár talajokra történő évenkénti kijuttatása 

látványosan javítja a talaj termékenységét.

Javasolt felhasználás: 
A Vulkánkomplex komposzt mikroelemekkel látja el a 
talajt, miközben a komposztok minden előnyös hatásával 
élénkíti a talajéletet. A Mezőgazdasági Szakigazgatási 
Hivatal 02.5/286/2/2010. számú forgalomba hozatali és 
felhasználási engedélye alapján felhasználási javaslatunk

 kertészeti termesztésben, szabadföldi termesztésben  
1-5 kg/m2

 hajtatásban 1-10 kg/m2,  termesztő közeg készítéséhez 
70-200 kg/m3

 szőlő telepítéskor 0,5-2 kg/tőke, gyümölcsös telepítéskor 
2,0-3,0 kg/ültető gödör

 termőszőlőben és gyümölcsfélékben 15 t/ha
 díszcserje, díszfa telepítésekor 0,5-2,0 kg/ültető gödör
 szántóföldi kultúrákban 5,0-30,0 t/ha
 rekultivációnál a talajvédelmi tervben  

meghatározottak szerint
 rézsűk kezelésére 17 t/ha; meddőhányókon termőréteg 

képzésére 80 t/ha
 szeméttelepi rekultivációnál fedőréteg képzésére  

800 m3/ha (15-20 kg/m2)

A humuszképződés lassú folyamat,  
Ön megelőzheti a természetet!


