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Felhasználható: gabonaféléknél,  
főleg őszi búzában   
1.  bokrosodáskor, vagy a gyomirtással egy 
menetben 5 l/ha, kiegészíthető 0.5-1 l/ha  
Csöpp Mix Réz lombtrágyával
  Összetétel (m/m):

Nitrogén (N) 10 %
Kálium (K2O)                   5 %
                 (K)              4,15 % 
Kálcium (Ca) 2,5 % 
               (CaO)           3,5 %
Magnézium (Mg)  2,5 % 
                     (MgO)   4,16 % 
Bór (B) 2000 mg/l
Cink (Zn) 3000 mg/l
Réz (Cu) 8000 mg/l
Mangán (Mn) 3000 mg/l
Vas (Fe) 300 mg/l
Molibdén (Mo) 100 mg/l

Felhasználás előtt keverési próba elvégzését javasoljuk!  
 
Hormontartalmú készítményekkel csak keverési próba elvégzése 
után alkalmazható !

Csöpp
Mix

Kalászos
EK műtrágya

1.

Bokrosodástól javallott a kalászosok Csöpp Mix 1. Kalászossal való kezelése, hiszen a 
növényi eredetű káliumot 100 %-ban felveszi a növény, a réz javítja a sütőipari ér-
téket, a magas bór tartalom miatt pedig lényegesen javul a virágkezdemény kialaku-
lása.

2.  bokrosodás végén, az első szárcsomó megjelenésekor  5 l/ha (csak vetőmagnál)
3.  virágzás előtt, zászlósleveles állapotban 5 l/ha

Csöppnyi  gondoskodás....

kíváló tapadás komplex formula természetazonos  
     alapanyag

a legtöbb növényvédő 
szerrel keverhető
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Csöpp
Mix
Réz

EK műtrágya

Magas réztartalmú oldattrágya, mely alkalmas minden kultúrában levéltrá-
gyaként tápanyagutánpótlásra, vagy hiánybetegség megelőzésére, megszün-
tetésére. 
A réz fontos szerepet játszik a növények szénhidrát-anyagcseréjében és fehérje szintézi-
sében. A rézzel jól ellátott kultúrnövények levele és szára tovább marad zöld. A megnyúj-
tott tenyészidőszaknak köszönhetően nő a termés mennyisége, valamint javul a minősége. 
Kalászosoknál szárbaindulás elősegítésére érdemes a Csöpp Mix 1. Kalászos kezeléseket 
Csöpp Mix Rézzel kiegészíteni. Mindemellett a Réz segítségével lényegesen javítható a 
sütőipari érték, valamint kedvező kórtani mellékhatása is van.
A rézhiány elsősorban meszezett, sok nitrogént tartalmazó, magas szervesanyag ellátott-
ságú talajokon gyakori.
Felhasználási javaslat:
levéltrágyázásra önállóan 1-3 l/ha
Csöpp Mix 1 lombtrágyával kombinálva 0,5-1l/ha

Összetétel (m/m):

        Nitrogén (N):  15 % 
 
         Réz (Cu):     9,5 % 
 
           Cu:  115 g/liter

rézhiány tünete gabonánál

Felhasználás előtt keverési próba elvégzését javasoljuk! 
 

Csöppnyi  gondoskodás....

kíváló tapadás komplex formula természetazonos  
     alapanyag

a legtöbb növényvédő 
szerrel keverhető



 
Magas cinktartalmú műtrágyaoldat talajra és levélre,
minden olyan esetben, ahol a talajvizsgálatok  
cinkhiányt mutatnak.
Elősegíti a gyökérnövekedést és a terméskötődést,  
javítja a termésminőséget, a növények stressztűrő képességét.  
A cink-amin komplex formulája biztosítja a hatóanyagok gyors  
felvételét és magas hasznosulását. 

 
kukorica, napraforgó, burgonya, cukorrépa: 0,5 – 1 l/ha 1 – 2 kezelés
Csemege kukoricában csak permetezési próba után használjuk !
repce, kalászosok: ősszel  0,5 – 1 l/ha 4 – 6 leveles kortól; 
tavasszal 0,5 – 1 l/ha minél korábban 
Az őszi cink-aminos kezelésnek köszönhetően erőteljes lesz a repce és  
az őszi kalászosok gyökérrendszere, valamint javul a télállósága.
gyümölcsösök: 0,5 – 1 l/ha virágzás előtt és sziromhulláskor
Gyümölcsösök esetében, a tavaszi első olyan permetezéseknél, amikor már van felvevő 
lomb, a kijutatott Csöpp Mix Cink-amin komplex- szel gyorsítani lehet az új gyökérképződést.
szőlő: 0,5 – 1 l/ha hajtásnövekedéskor, bimbózáskor
zöldségfélék: 0,5 – 1 l/ha gyökérnövekedéskor, kötődéskor

Felhasználási javaslat: 

Felhasználás előtt keverési próba elvégzését javasoljuk !

cinkhiány tünete  
           kukoricán

Csöpp
Mix
Cink-amin 
komplex

EK műtrágya       Összetétel (m/m):

Cink (Zn) 14 %
Nitrogén (N) 16 %
Kén (S) 3,6 %
        (SO3) 9 %

www.csoppmix.hu
kíváló tapadás komplex formula természetazonos  

     alapanyag
a legtöbb növényvédő 

szerrel keverhető



 
Felhasználható: kukoricában, csemege- 
kukoricában, hibrid vetőmag előállításánál.
 
1.  Rendszeres növényvédelem esetén 
alkalmanként 3-5 l/ha
2. Címerhányás kezdetén 5-10 l/ha (a magasabb 
mennyiség akkor, ha csak egy kezelés lesz)

  Összetétel (m/m):
Nitrogén (N) 10 %
Kálium (K2O)                   5 %
                 (K)              4,15 % 
Kálcium (Ca) 2,5 % 
               (CaO)           3,5 %
Magnézium (Mg)  2,5 % 
                     (MgO)   4,16 % 
Bór (B) 3000 mg/l
Cink (Zn) 7000 mg/l
Réz (Cu) 3000 mg/l
Mangán (Mn) 3000 mg/l
Vas (Fe) 300 mg/l
Molibdén (Mo) 100 mg/l

Felhasználás előtt keverési próba elvégzését javasoljuk!  
 

Csöpp
Mix

Kukorica
EK műtrágya

2.

A kukorica kifejezetten nitrogén,bór és kálium igényes,valamint cinkhiányra fokozot-
tan érzékeny növény. A cink hiánya anyagforgalmi zavart eredményezhet, ami a termés 
mennyiségének csökkenése mellett jelentős minőségromlással járhat. 
A Csöpp Mix 2 Kukorica segítségével gyorsan és hatékonyan lehet pótolni a hiányzó 
tápelemeket, magas bórtartalmának köszönhetően javul a virágkezdemény kialakulása 
és kielégíti a kukorica magas cink szükségletét. 
 
Csemege kukoricában csak permetezési próba után használjuk !

Csöppnyi  gondoskodás....

kíváló tapadás komplex formula természetazonos  
     alapanyag

a legtöbb növényvédő 
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  Összetétel (m/m):
Nitrogén (N) 10 %
Kálium (K2O)                   5 %
                 (K)              4,15 % 
Kálcium (Ca) 3,5 % 
               (CaO)           4,9 %
Magnézium (Mg)  2,5 % 
                     (MgO)   4,16 % 
Bór (B) 6000 mg/l
Cink (Zn) 3000 mg/l
Réz (Cu) 3000 mg/l
Mangán (Mn) 3000 mg/l
Vas (Fe) 300 mg/l
Molibdén (Mo) 100 mg/l

Csöpp
Mix

Szőlő,gyümölcs 
zöldség

EK műtrágya

3.

szőlőben: virágzást megelőzően az első permetezéstől
 0,3-0,5 % vagy 3-5 l/ha permetezésenként
alma,körte,birsalma: pirosbimbós állapottól kezdődően, 
minden permetezéskor 0,5 % vagy 5 l/ha
meggy,cseresznye,őszibarack,szilva,bogyósok termesztésében: 
virágzást követően termésérésig 3-4 alkalommal 0,5 % vagy 3-5 l/ha. Termésszedés után 
1-2 alkalommal a következő év termése érdekében 5 l/ha
napraforgó termesztésben: 8-10 leveles állapotban még szántóföldi permetezővel vagy 
csillagbimbós állapotban hidastraktorral 10 l/ha
cukorrépa termesztésben: minden esetben, amikor a technológia bór (B) kezelést ír elő vagy 
a cerkospóra elleni védekezéssel egy menetben 5-5 l/ha
zöldborsó- és zöldbab termesztésben: a virágzást megelőző első permetezéstől kezdve 2-3 
alkalommal 5 l/ha
szójakultúrában: a virágzást megelőző első permetezéstől kezdve 2-3 alkalommal 5 l/ha
repcetermesztésben: ősszel, az utolsó növényvédelmi permetezéssel együtt, egy menetben 
5-10 l/ha, tavasszal a virágzás kezdetén 5-10 l/ha
sárga- és görögdinnye termesztésben: növényvédelmi permetezéssel egy menetben 
0,3-0,5 % vagy 3-5 l/ha
fűszerpaprika,szabadföldi paprika,konzervparadicsom kultúrában: növényvédelmi munkák-
kal együtt 0,3-0,5 % vagy 3-5 l/ha
zárt termesztő berendezésekben: növényvédelmi munkákkal együtt 0,3-0,5 %
máktermesztésben: tőrózsás állapot 5 l/ha, pásztorbot állapot 5-10 l/ha
kínai kelnél: A belső fejbarnulás megelőzésére 2-3 alkalommal 0,5 % vagy 5-10 l/ha                
egyéb fel nem sorolt növényeknél (pl. kalászosok): a virágzást  megelőző állapottól a 
tenyészidő hosszától függően 3-6 alkalommal permetezésenként 0,5 % vagy 3-5 l/ha

Felhasználási javaslat: 

Csöppnyi  gondoskodás....
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Csöpp
Mix

EK műtrágya

 
kalászos gabonafélék: bokrosodás,kalászolás időszakában 1-2 alkalommal 2,5-3 l/ha 
dózisban növényvédő szerrel kombinálva 200-400 l/ha vízzel kijuttatva
gyümölcs és szőlőültetvényekben, talajinjektálással:  talajinjektálással vagy csepegtető 
öntözéssel virágzás előtt és július végén a gyökérzónába juttatva 5-10  ml/fa töménységben
gyümölcs és szőlőültetvényekben sebkezelésre:333 ml/l töménységben ecseteléssel,nem 
ionos tapadásfokozóval esetleg sebfertőzést megakadályozó növényvédő szerrel együtt
almatermésűekben lombkezeléssel: a lomb megjelenésétől kezdődően minden 
permetezésben 3 l/ha,majd a harmadik kezeléstől csökkentve 2 l/ha, majd 1 l/ha 
((varasodás,tűzelhalás elleni védekezések hatékonyságának növelésére).  
szőlő ültetvényekben lombkezeléssel: 3 l/ha permetezéssel egy menetben(perenoszpóra,
szállítóedénynyaláb betegségek elleni védekezések hatékonyságának növelésére)
csonthéjasok: 3 l/ha a levél megjelenésétől
palántázott zöldség: 2,5 ml/l koncentrációban 1-2 percig csöpögtessük a palánták gyökérze-
téhez, majd 2 hét múlva ismételjük meg. A begyökeresedést követően bimbózás kezdetétől 
szedés kezdetéig 4 hetente kezeljük a növényeket 5 l/ha dózisban
dinnye, uborka, paprika, paradicsom, burgonya, káposztafélék: permetezéssel kéthetente 
3 l/ha vagy csepegtető öntözéssel 3 l/ha a bimbózás kezdetétől, szedésig 3 hetente  
saláta: begyökeresedés és fejesedés között 1-2 alkalommal 2 l/ha dózisban
gyepápolás: 3 ml/l permetezve nyírás után 2 hetente

Felhasználási javaslat: 

Kondi              Összetétel (m/m):

                        Nitrogén (N):  2.9 %
                   Foszfor (P2O5):  24 %     
                                (P):    10.3 % 
                    Kálium (K2O):  19 %
                                 (K):   15.8 %

A növényi sejtekben mindkét irányban mozgó, gyorsan felvehető 
folyékony műtrágyaoldat, mely erősíti a növény természetes ellenálló 
képességét, így javítja a növényvédő szerek hatékonyságát

Felhasználás előtt keverési próba elvégzését javasoljuk!  
 

Csöppnyi  gondoskodás....

kíváló tapadás komplex formula természetazonos  
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Csöpp
Mix

   
 
 
 
csonthéjasokban: 5-10 l/ha  mennyiségben 1-2 %-os 
töménységben betakarítás előtt 2 alkalommal.   
szamóca: 1-3  l/ha mennyiségben, legfeljebb  0,6 %  
töménységben  a  virágzás kezdetétől,10-15  
naponként,   
paradicsom,paprika,káposzta,uborka,kelbimbó,
répafélék: 5  l/ha mennyiségben, 0,5 %-os töménység-
ben a tenyészidőszak elején 7-10 naponként 
saláta,zeller: 5 l/ha adagban 0,5 % töménységben a 
tenyészidőszak elején

Kalcium

Csöpp
Mix

Felhasználási javaslat: 

A kalciumhiány megelőzésére, a talaj kalcium tartalmának pótlására, valamint a tárol-
hatóság, pultállóság javítására alkalmas lombtrágya.A Csöpp Mix 3 Szőlő,gyümölcs,zöldség 
kalcium tartalmát kiegészítő készítmény.

kalcium hiány tünete  
paradicsom és paprika növényen

     Összetétel:
Nitrogén (N) 14,1 % w/v
Kalcium (Ca) 16 % w/v
               (CaO) 22,5 % w/v 
Magnézium (Mg)  2 % w/v
                      (MgO) 3,0 % w/v
Cink (Zn) 300 ppm w/v
Bór (B) 750 ppm w/v

alma: 5-10 l/ha mennyiségben (a kalciumhiányra kevésbé érzékeny fajtáknál 3-5 l/ha 
mennyiségben) legfeljebb 2 %-os töménységben,a sziromhullástól kezdve 10-14   
naponként, a betakarítást megelőző 10-14 napig.  
körte: 5-10  l/ha mennyiségben 1-2 %-os töménységben, a virágzás után 
2 alkalommal.  

Csöppnyi  gondoskodás....

kíváló tapadás komplex formula természetazonos  
     alapanyag

a legtöbb növényvédő 
szerrel keverhető



Felhasználási javaslat: 
cseresznye,meggy,szilva,szőlő,bogyósok: talajkezelésre 4-8 l/ha/alkalom, csepegtető 
öntözéssel, injektálással 20-40 ml/100l, kuratív kezelésre 40-80 ml/növény
körte,alma: talajkezelésre 8-10 l/ha/alkalom, csepegtető öntözéssel, injektálással 
80-100 ml/100l, kuratív kezelésre 180-200 ml/növény
őszibarack,kajszibarack,citrusfélék: talajkezelésre 12-16 l/ha/alkalom, csepegtető öntözés-
sel, injektálással 120-160 ml/100l, kuratív kezelésre 200-300 ml/növény 
földieper: talajkezelésre 0,5-1 l/ha/alkalom, csepegtető öntözéssel, injektálással 1 ml/100l, 
kuratív kezelésre 2-3 ml/növény 
kertészeti kultúrák,díszcserjék,dísznövények,fák: 4-8 ml/m2 (2 ml/1 l víz)
pázsit: 0,1 l/100 m2

A kezeléseket a tápanyaghiány mértékének megfelelően, lehetőleg a növények nyugalmi 
állapotában alkalmazzuk. A vashiány megjelenése - kuratív kezelés - esetén, növényen-
ként viszonylag nagyobb mennyiség alkalmazása javasolt. 
Tünetek enyhítése érdekében 0.2 %-os töménységben lomb- 
trágyaként is alkalmazható.  
A termékben újdonság, hogy a vason kívül, támogató  
ionként kálium is jelen van, mivel a kálium segíti a vas  
felvételét.

Káli-Vas

Csöpp
Mix

EK műtrágya          Összetétel (m/m):

Nitrogén (N) 5,1 % 
Kálium (K2O)             10 % 
             (K)                8,3 %  
Vas (Fe)                  1,75 %  
 
           Fe:  21,8 g/liter

www.csoppmix.hu
kíváló tapadás komplex formula természetazonos  
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Csöpp
Mix

EK műtrágya

Magnézium             Összetétel (m/m):

                             Nitrogén (N):  15 %
              Magnézium (MgO):  7 %      
                                    (Mg):  4,2 % 
                            Kén (SO3):  7,5 %
                                

Kiemelkedő tulajdonságokkal rendelkező a hatóanyagokat komplex, a növények számára 
könnyen felvehető formában tartalmazó készítmény.
A magnéziumhiányos tünetek megelőzésére és kezelésére!
Felhasználható az intenzív növekedési szakaszban minden magnéziumigényes növénynél, 
mint például: paradicsom, paprika, dinnye, alma, körte, csonthéjasok, szőlő, és bogyósok. 
A magnézium hiány következménye lehet a kisebb, gyenge minőségű termés, valamint a 
túlzott terméshullás. A Csöpp Mix Magnézium segítségével felgyorsíthatjuk a fotoszintézist, 
ami nem csak a növekedést serkenti, hanem a termés méretét is növeli.
 

Felhasználás előtt gondosan tartsuk be a cimkén leírt előírást !  
 

Csöppnyi  gondoskodás....

kíváló tapadás komplex formula természetazonos  
     alapanyag

a legtöbb növényvédő 
szerrel keverhető

Felhasználási javaslat:
 
repce: kora tavasztól bimbós állapotig 3-5 l/ha
cukorrépa: 5–6 és 8–12 leveles korban 3-5 l/ha
dinnyefélék: az intenzív növekedés alatt többszöri alkalmazással 3–5 l/ha
almatermésűek: virágzás előtt és 1–2 alkalommal a mogyoró nagyságú termésméret után 
3–5 l/ha valamint érés kezdetekor kétszer 3 l/ha
csonthéjasok: virágzásban, valamint 10 leveles kortól a rügyképződés időszakáig 3–5 l/ha
szőlő: virágzás után, fürtzáródáskor a fürtkocsánybénulás megelőzésére, valamint az érés 
kezdetekor kétszer 5 l/ha
szamóca: vegetáció elején és a virágzás előtt közvetlenül 3–5 l/ha
zöldségfélék: az intenzív növekedés alatt többszöri alkalmazással 3–5 l/ha
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magnézium hiány  
tünete szőlőn



Csöpp
Mix

Csöpp
Mix

A Csöpp Mix FoCi a folyékony halmazállapotnak köszönhetően szinte azonnal a növény, 
illetve vetéssel egy menetben kijuttatva a mag rendelkezésére áll. Ezáltal erőteljesebb 
csírázást és a gyökérfejlődést („starter hatás”), valamint intenzívebb hajtásnövekedést 
tesz lehetővé. A magas foszfor és cink tartalomnak, különösen a hideg időszakokban van 
jelentősége, amikor a talajhőmérséklet nem optimális a talajban tárolt tápanyagok felvé-
teléhez. 
Felhasználási javaslat:
 
Öntözéssel:
gyümölcs: rügyfakadáskor 20 l/ha
szőlő: 2-3 kezelés rügyfakadástól virágzásig 20 l/ha
zöldségfélék: beöntözés palántázás után majd virágzásig még egyszer 20 l/ha
dísznövények: kiültetés után közvetlenül majd 1-2 alkalommal, 2-2,5 l/1.000 m2

Permetezve:
szántóföldi kultúrák (gabonafélék,repce,kukorica,napraforgó):
Starter céllal
vetéssel egy menetben sorra permetezve: 20 l/ha
pre-emergens gyomírtóval kijuttatva: 20 l/ha
állománykezelésre: 2 l/ha
  

Csöppnyi  gondoskodás....

kíváló tapadás komplex formula természetazonos  
     alapanyag

a legtöbb növényvédő 
szerrel keverhető

EK műtrágya

F   CiP
PZn              Összetétel (m/m):

                             Nitrogén (N):    3 %
                      Foszfor (P2O5):  30 %     
                              Cink (Zn):    7 % 
                Molibdén (Mo):  300 mg/kg
                                



A Csöpp Mix Kálium serkenti a növény hideg és betegség ellenállóképességét,valamint 
gyorsítja a termésérést és a színeződést. Mindemellett a beltartalmi értékekre is hatással 
van, hiszen javítja a cukor és színanyag tartalmat is.
Egyedülálló komplex hatóanyagai a növény számára könnyen felvehetőek. 
Felhasználási javaslat: 
cukorrépa: lombtrágyaként 3-5 kg/ha
gyümölcsösösök: lombtrágyaként terméskötődés és betakarítás között 
2-3 alkalommal 2-3 kg/ha
zöldségfélék: lombtrágyaként a termésnövekedés fázisában 2-3 alkalommal 
200-300g/100l víz
takarmány növények: lombtrágyaként 3-5 kg/ha
szőlő: lombtrágyaként 250-500 g/100l víz betakarítás előtt 3-4 héttel

Kálium

Csöpp
Mix

EK műtrágya
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Nitrogén = 0 %              Összetétel (m/m):

 
                      Foszfor (P2O5):   6 %     
                       Kálium (K2O): 52 %
                Molibdén (Mo):  300 mg/kg
                                



Gyümölcs, zöldség, szőlő kötődésének fokozására, cukorrépa, napraforgó, gabonafé-
lék bórigényének kielégítésére, a hiány megszüntetésére. A bór fokozza a sejtfalak sta-
bilitását, segíti a szénhidrát anyagcsere reakcióit, biztosítja a fotoszintézis akadálytalan 
működését, fokozza a virág- és termésképzést, növeli a szem-, illetve terméshozamot, javítja 
a minőséget.
Különösen bórigényes kultúrák:
cukorrépa, repce, napraforgó, burgonya, pillangósok (bab, borsó, lucerna), mák, alma, 
körte, szőlő zöldségfélék (káposzta, karfiol, répa).  
Javasoljuk Csöpp Mix 3 kiegészítésére, virágzás előtt fél dózissal. 

Felhasználási javaslat:
cukorrépa: 2-4 l/ha 4-6 leveles állapottól augusztus végéig
napraforgó: 2-4 l/ha 3-4 leveles állapottól virágzás előtt egy hétig
repce: 3-5 l/ha hajtásképződéstől virágzásig
szőlő: 1-2 l/ha 3 leveles állapotban, majd virágzás előtt egy héttel
gyümölcs: 1-2 l/ha 2-3 hetente ismételve 2-3 alkalommal
dinnye,uborka: 1-2 l/ha 2-3 hetente ismételve 3 alkalommal
mák, dohány: 2-3 l/ha állománykezelésre
paprika, paradicsom: 1-2 l/ha állománykezelésre
maghüvelyesek: 2-3 l/ha állománykezelésre

bórhiány  
   tünete 

Bór
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Összetétel (m/m):

 
Bór (B)   8 % 

  
B:  100 g/liter

Csöppnyi  gondoskodás....Csöppnyi  gondoskodás....
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Csöpp
Mix
Boron
magas bórtartalmú  

NP műtrágya szuszpenzió  
mikroelemekkel

 

Gyors és hatékony foszfor- és bórellátást biztosító koncentrált levéltrágya szuszpenzió,  
kelatizált mikroelemekkel.

A Csöpp Mix Boron alkalmazása a benne lévő bórnak és foszfornak köszönhetően elősegíti a 
virágok jó termékenyülését biztosító állapot kialakítását.Kijuttatása már a virágkezdemények 
megjelenésétől egy-két alkalommal javasolt 
cukorrépa:2–3 l/ha 4–6 leveles korban és röviddel a sorzáródás előtt
alma: 2–3 l/ha 2–3-szor a zöld bimbós állapottól
csonthéjasok: 2–3 l/ha 2 alkalommal a virágzáskor, majd virágzás után és az őszi feltöltésre
napraforgó: 2–3 l/ha 6-8 levélpáros állapotban, valamint csillagbimbós korban, 
a gombaölő szeres kezelésekkel egy menetben
repce: 2–3 l/ha szármegnyúláskor és bimbós állapottól a virágzás végéig
szőlő: 2 l/ha virágzás előtt és virágzás után
zöldségfélék: 2–3 l/ha 1 héttel a kiültetés után, a palánták gyors begyökeresedésére, helyre-
vetett állományokban kelés után 2–3 héttel, majd 2 alkalommal 8–10 naponként ismételve, 
valamint virágzás előtt a kötődés fokozására
káposztafélék: 2–3 l/ha 4–6 leveles korban és a fejképződés kezdetén, karfiolban 
a fejképzés alatt 2–3-szor 
kukorica: 2–3 l/ha 1. kezelés: 4–5 leveles állapotban(csemege, hibrid) 2. kezelés: 7–9 leveles 
korban 

Felhasználási javaslat: 

Összetétel (g/liter):
Nitrogén (N) 109
ebből karbamid 53
        ammónium 56
Foszfor (P2O5) 137 
             (P)                        59
Bór (B) 96
Cink (Zn) 0,69
Réz (Cu) 0,69
Mangán (Mn) 0,69
Vas (Fe) 1,37
Molibdén (Mo) 0,014

bórhiány tünetei
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Felhasználási javaslat:
Valamennyi szántóföldi és kertészeti kultúrában levéltrágyázásra és tápoldatozásra szakta-
nácsadás alapján.  
Kiskerti felhasználásra: startertrágyaként palántázott növények beöntözésére 1-2 %-os  
töménységben. A kijuttatott oldat mennyisége folyóméterenként 0,6-1liter.  
Levéltrágyázásra bármely kultúrában, elsősorban a virágzás időszakában, amikor a  
növények foszforigénye a legnagyobb.  
Ajánlott dózis: 3-6 l/ha (30-60 ml/100 m2) a szokásos permetezési vizmennyiséggel kijuttatva.

Tápoldat
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Csöppnyi  gondoskodás....

Start

Startertrágya palánták és szántóföldi kultúrák fokozott 
foszforigényének kielégítésére.          Összetétel (m/m):

Nitrogén (N) 6,5 % 
Foszfor (P2O5) 20 % 
             (P) 8,7 % 
Kálium (K2O) 6,5 % 
             (K) 5,4 % 

Csöppnyi  gondoskodás....
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Csöpp
Mix

Muskátli és virágos dísznövények részére. 
Elősegíti a növények harmonikus fejlődését, javítja ellenálló 
képességüket és növeli a virághozamot.
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4.
Tápoldat

EK műtrágya Összetétel:

Nitrogén (N) 5 % (m/m)
Foszfor (P205) 4 % (m/m)
             (P) 1,7 % (m/m)
Kálium (K2O) 7 % (m/m)
             (K) 5,8 % (m/m)
Bór (B) 2000 mg/l
Vas (Fe) 200 mg/l
Cink (Zn) 200 mg/l
Réz (Cu) 100 mg/l
Mangán (Mn) 100 mg/l
Magnézium (Mg) 100 mg/l
Molibdén (Mo) 50 mg/l

Felhasználási javaslat: 2 liter vízhez 20 ml (1 kupak) tápoldat 
 

Csöpp Mix 4 tápoldattal kezelt 
muskátli
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A Csöpp Mix Super a növény számára optimális tápa- 
nyag felvételt tesz lehetővé. Képes enyhíteni a szélsőséges 
időjárás okozta károkat. Megakadályozza a súlyos táp-
anyaghiányt, ugyanis a kedvezőtlen időjárás hátráltatja a 
növények tápanyag felvételét és hasznosulását. A Csöpp 
Mix Super szárazság idején is serkenti a gyökereken keresz-
tüli tápanyagfelvételt. Virágzáskori kezeléseknél CsöppMix 3 
lombtrágyával kiegészíthető.

szőlő- és gyümölcskultúrákban: 0,3 %-os töménységben, a tenyészidőszak folyamán 
6-7 alkalommal, a növényvédő szeres kezelésekkel kombinálva
szamócában: 0,1-0,2 %-os töménységben, a kiültetés után első héttől kezdve hetenként, 
hajtatásban tápoldatozásra 0,1-0,2 %-os töménységben,levéltrágyázásra önmagában  
vagy a növényvédőszeres kezelésekkel kombinálva,0,4 %-os töménységben,havonta egy  
alkalommal 
paradicsom, paprika, burgonya, uborka: levéltrágyázásra 5 l/ha mennyiségben, a 
tenyészidőszak folyamán 6 alkalommal (1-2. kezelés a virágzás előtt, 3-6. kezelés a virágzás 
után), 14 naponként
borsó, bab: levéltrágyázásra 5 l/ha mennyiségben, a tenyészidőszak folyamán 4 alkalommal 
(1. kezelés a virágzás előtt, 2-4. kezelés a virágzás után), 14 naponként
dísznövények: levéltrágyázásra önmagában vagy a növényvédőszeres kezelésekkel 
kombinálva, a növények fejlettségi állapotától függően 0,05-0,5 %-os, tápoldatozásra  
0,05-0,1%-os töménységben havonta egy alkalommal
faiskolai kultúrák: levéltrágyázásra önmagában vagy növényvédőszeres kezelésekkel 
kombinálva, a növények fejlettségi állapotától függően 0,05-0,4 %-os, tápoldatozásra  
0,1-0,2 %-os töménységben
szántóföldi növények: levéltrágyázásra 5-10 l/ha mennyiségben, a növényvédőszeres 
kezelésekkel kombinálva

Super
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Felhasználási javaslat: Összetétel:
Nitrogén (N) 7,5 % (m/m)
Foszfor (P205) 8 % (m/m)
                 (P) 3,5 % (m/m)
Kálium (K2O) 6 % (m/m)
                 (K) 5 % (m/m)
Bór (B) 300 mg/kg
Cink (Zn) 40 mg/kg
Vas (Fe) 200 mg/kg
Réz (Cu) 100 mg/kg
Mangán (Mn) 300 mg/kg
Molibdén (Mo) 10 mg/kg

Csöppnyi  gondoskodás....
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Tápoldat

Felhasználható valamennyi szántóföldi és kertészeti 
kultúrában, különösen kálium igényes időszakokban
levéltrágyázásra: 0,3 – 0,5 % 
érésgyorsításra:10-20 liter/ha a szineződés kezdetétől 
tápoldatozásra: 0,2–0,35 %, 40-60 liter/ha
Kalcium igényes növényeknél (paprika,alma)különösen  
hatékony.
Összetétel (m/m %):

Nitrogén(N): 4,2 
Kálium(K2O): 4,7
            (K): 3,9 
Kálcium(Ca):    2,85 
                (CaO): 3,8 
Magnézium(Mg): 1,1 
                       (MgO):   1.8

www.csoppmix.hu
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Mix
Alga

alma,körte: 3,0 l/ha dózisban 3-5 alkalommal. Almánál a kezelés kezdete 
egérfül állapotban, körténél zöld fürtös állapotban ajánlott.
csonthéjasok: 3,0 l/ha 3-5 alkalommal szabályos időközönként a szezon-
ban szedésig. 
szőlő: 3,0 l/ha dózisban a kisleveles állapottól 2-3 hetes időközönként 
egészen szüretig alkalmazható.
kukorica és csemegekukorica: a kezelést a gyomirtó 
szerekkel együtt 5-7 leveles állapotban ajánljuk.
gabonafélék:1,5 l/ha dózisban tőhajtásos állapotban. 
Ismétlés 6 héttel később és még egyszer a szárba induláskor.  
További előnyt jelenthet a 3,0 liter/ha használata kalászhányás  
kezdetén. 
repce: Kezelés korán 6-8 leveles állapotban, 1,5 l/ha dózisban. 
Tavasszal az első kezelést korán ajánlott elvégezni a rovarölő- 
szeres kezelésekkel együtt, majd 6 hét mulva , a virágzás elején  
megismételni 1,5 l/ha dózisban.
 

Az algakivonat olyan mikroelemeket is tartalmaz, ame- 
lyek talajainkban már alig fordulnak elő (vanádium,  
wolfram, szelén, stb.) de a növények számára nélkülözhetet- 
lenek. Megfelelő időben alkalmazva, az alga kivonatot tartal- 
mazó lombtrágya lokálisan növeli a növényi hormonszintet (elsősorban a citokininek, auxi-
nok), ami fokozza a növényi anyagcserét, serkenti a tápelemek felvételét és a szénhidrá-
tok termelését és így termés növekedés, a növény jobb kondiciója az eredmény. A N, P, K 
és a mikroelemek jelenléte segít optimalizálni a növények tápelem tartalmának állapotát 
a gyors növekedéskor. Az algák a talajokat szerves anyagban dúsítják, csökkentik a felszín 
fényvisszaverő képességét, így, emelik a talajhőmérsékletet. Fokozódik a mikro- szervezetek 
aktivitása. Javul a vízbeszivárgás és az átszűrődés, nő a talaj vízmegtartó képessége. A talaj 
felső rétege rögzül, így csökken az eróziós veszteség.A termék segíti a növények növekedé-
sét, növeli a termés minőségét és a hozamot. Fokozza a növény stressztűrő képességét és az 
ellenálló képességét.

 
Összetétel (m/m %): 

Nitrogén (N) 3,8  

Foszfor (P205)                1,75 

Kálium(K2O)                       3 

 

mangán,réz,bór,vas,cink,m

olibdén 

Oldat-lombtrágya természetes algakivonattal (Ascophyl-
lum nodusum), gazdag növényi hormonokkal és más 
összetevőkkel, amelyek stimulálják a termények növe-
kedését N-, P-, K-val, és a gondosan összeválogatott, a 
növények számára fontos mikroelemekkel együtt.

Csöpp
Mix

Felhasználási javaslat:

Csöppnyi  gondoskodás....
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Csöpp
Mix Csöpp

Mix
NitroBór 
+ cink

Magas nitrogéntartalmú levéltrágya, amely  
jelentős cink és bór tartalmával segít fenntartani 
és fokozni a termésmennyiséget.  
Stressz okozta problémák esetén alkalmazható 
kiegészítő tápanyagként. A készítmény akalma-
zása kifejezetten hatékony, a zászlósleveles álla-
pot után, a tenyészidőszak végén hiszen ilyenkor 
van kiemelt szerepe a bórnak és a cinknek. 

EK műtrágya


 

Összetétel (m/m %): 

Nitrogén (N)                  26,5 

Magnézium(MgO)         1,7 

Bór (B)                           0,45      

Cink (Zn) 0,9                     

Molibdén (Mo)           0,015

Nitrogén 
Plusz

EK műtrágya

Csöpp
Mix

Nitrogén műtrágya oldat, mikroelemekkel 
dúsítva

összes nitrogén (N):         362 g/liter
ammónium nitrogén         60 g/liter
nitrát nitrogén                    63 g/liter
karbamid                         239 g/liter 

Összetétel (m/m %): 

Nitrogén (N)                     27 
Magnézium(MgO)            3              
Mangán(Mn)                     1 
Kén(SO3)                          0,1 
Réz (Cu)        0,2 
Bór(B)                             0,01 
Cink(Zn)                         0,05  
Molibdén(Mo)        0,00075 
  

A Csöpp Mix Nitrogén Plusz magas nitrogéntartalmú oldat 
levéltrágya a nitrogént háromféle formában tartalmazza, 
így a mikroelemekkel kiegészítve biztosítja stresszelt, tápa-
nyaghiányos növények gyors és látványos regenerálódását.

Felhasználási javaslat:
Különösen ajánlott az őszi vetési növé-
nyek (repce, őszi búza és  árpa) tavaszi 
kezelésekor, de más növények (pl. ku-
korica)esetén is szárazság, alacsony 
hőmérséklet, a gyökérzóna vízzel telített-
sége miatt,amikor a tápanyagok felvétele    
gyökéren keresztül nem elegendő.
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alkalmazás: dózisa kiegészítő tápanyagként 3 - 5 l/ha, 
amely extrém körülmények között kalászosokban a  
10 l/ha dózist is elérheti, ebben az esetben perzselési 
tünetekkel a permetezés után számolni kell. Ezeket a 
tüneteket a kultúrnövény kinövi, termésveszteséget 
nem okoz. A magas hőmérsékleten (25 C°) és a tűző 
napon történő permetezést kerülni kell. .
repce: szármegnyúlás kezdetétől valamint virágzás 
után. Ne alkalmazza virágzásban. Kijuttatás 4-5 l/ha 
dózisban, legalább 200 l vízmennyiséggel.
gabona: az első nódusz megjelenésétől 
(BBCH 31) a virágzás kezdetéig, amikor az 
első kalászok éppen láthatók (BBCH 51), 
ismételt kezelést ne alkalmazzunk 3 héten 
belül. Kijuttatása 5 l/ha dózisban, legalább 
200 l vízmennyiséggel. 
kukorica: a növényállomány fejlettségétől 
függően 5-10 l/ha  
Csemegekukorica esetében csak  
permetezési próba után alkalmazzuk  

A növényállomány fejlettségétől 
függően 5-10 l/ha mennyiségben    
javasolt alkalmazni, légi kijuttatásnál  
50-80 l/ha, földi kijuttatásnál  
200-800 l/ha vízmennyiséggel.

összes nitrogén (N):         354 g/liter
ammónium nitrogén         50 g/liter
nitrát nitrogén                    64 g/liter
karbamid                         240 g/liter

cink(Zn): 12000 mg/liter 
bór(B): 6000 mg/liter



Kén
EK műtrágya

Csöpp
Mix

kalászosok: bokrosodáskor, a gyomirtással egy menetben 3–5 1iter/ha
                     a szárbaindulás után 3-5 liter/ha
repce:ősszel, 4 – 6 leveles stádiumban 3-5 liter/ha
          tavasszal, a szárbainduláskor 3-5 liter/ha
bab, borsó, szója: 3–5 1iter/ha 1–2 kezelés alkalmanként
cukorrépa: 3–5 1.iter/ha 4–6 leveles stádiumban
                    3–5 liter/ha a 6–10 leveles állapotban
hagymafélék: 3–5 liter/ha 1–2 kezelés alkalmanként
káposztafélék: 3–5 liter/ha 1–2 kezelés alkalmanként
kukorica: 3–5 liter/ha 1–2 kezelés alkalmanként

Felhasználási javaslatok:

A Csöpp Mix Kén koncentrált levéltrágya oldat alkalmas a kénhiány megelőzésre és kezelésére minden 
igényes szántóföldi és kertészeti kultúrában. Hatékonyságát növeli az azonnal hozzáférhető – nem  
elemi – kén forma, az emelt nitrogén és jelentős mikroelem tartalom. Kiemelkedően kén igényes 
kultúrák a repce, kalászosok, kukorica, cukorrépa, valamint a hagyma, káposztafélék és egyéb keresz-
tesvirágúak, a pillangós növények ( bab, borsó, szója stb.)
A kén – a nitrogénnel együtt – fontosak a fehérjeszintézisben, ezen belül is a kéntartalmú aminosavak 
( metionin, cisztein-cisztin ) képzésében. A kén rész vesz a növények betegség ellenállóságának kife-
jtésében is. A kén hiány egyre jelentősebb a levegő tisztasági programok ( üzemanyagok, erőművi 
füstgázok kéntartalmának csökkentése ) miatt.
A növekvő hozamok is szükségessé teszik a kénpótlást.
Az őszi vetésekben az ősszel kijuttatott kén csökkenti a növények fagyérzékenységét.
A Csöpp-Mix Kén levéltrágyát csak földi géppel, min. 400l/ha vízmennyiséggel kell  
kijuttatni. Virágzásban ne használjuk.
 

összes nitrogén (N):          200 g/liter
ammónium nitrogén         122 g/liter
karbamid                             78 g/liter

Csöppnyi  gondoskodás....

kíváló tapadás komplex formula természetazonos  
     alapanyag

a legtöbb növényvédő 
szerrel keverhető

 
Összetétel (m/m %): 

Nitrogén (N)                     15 
Kén(SO3)                        52,5 
Mangán(Mn)              0,012 
Réz (Cu)        0,004 
Bór(B)                             0,01 
Cink(Zn)                       0,004 
Vas(Fe)                          0,02 
Molibdén(Mo)             0,001 
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Jeli 2000 Kft.
Jakabszállás, II. kerület 18/c
+36 76 382 184
info@jeli2000.hu

Tánczos László
ügyvezető

Műtrágya üzem:
Rákócziújfalu, Fő út 51/a 
Nagy Árpád
üzemvezető 
+36 56 440 584

területi képviselők:

Dél-Dunántúl
Tánczos Edit 
e-mail: tanczos.edit@jeli2000.hu
mobil: +36 30 237 5858 
 
Duna-Tisza Köze
Jeli 2000 Kft. Gazdabolt 
e-mail: info@jeli2000.hu
tel/fax: +36 76 382 184 

Észak-Kelet Magyarország                                    
Virágh Renáta                              
e-mail: viragh.renata@jeli2000.hu         
mobil: +36 70 930 4652                                              
Dél-Alföld                                      Baranya-Zala megye                    Észak-Dunántúl
Kallai Klára                          Bosnyákné Egri Helga            Galántai Katalin
e-mail: kallai.klara@jeli2000.hu    e-mail: b.egri.helga@jeli2000.hu      e-mail: galantai.katalin@jeli2000.hu
mobil: +36 70 930 4647                 mobil: +36 70 3832828                    mobil: +36 70 930 4654

Csöpp
Mix

Lombtrágya
család 

 EK műtrágya

MAGYAR TERMÉK

www.csoppmix.hu

Pest-Heves-Nógrád megye                                   
Túri Balázs                          
e-mail: turi.balazs@jeli2000.hu         
mobil: +36 70 930 4655


