
Családi kiskertek, 
veteményesek

Bio,- és vegyszeres 
kertészkedők számára 

is ajánlott

Közösségi veteményesek

Kertészetek, faiskolák, 
palánta/dísznövény 

nevelők, kisebb családi 
gazdaságok számára 

0,3 Ha-ig

Mindössze 0,5 liter 
Humuszkomposzt és 
20 dkg Katalizátor 

szükséglet/30 liter víz 

30 liter komposzt 
tea/24 óra kapacitás

3000 nm felületre 
elegendő 

UV álló, tartós szerkezet
 

Könnyű kezelhetőség
 

Könnyű tisztíthatóság

Magyar termék 

ÉLETET A FÖLDNEK! 

AF-ALKO30

Aktívan Levegőztetett 

Komposzt Tea gyártó berendezés

Állítsa vissza egyszerűen és hatékonyan termőtalaja egészsé-

gét a talajlakó mikroélőlények segítségével. A modern kutatások 

kimutatták, hogy a talajépítésben, a növények immunrendszeré-

ben, stressztűrésében, a zöldségek-gyümölcsök ízletességében, 

zamatosságában, tápanyag tartalmában a gazdag talaj mikro-

biológia kiemelt szerepet játszik. Az egyre gyengülő élelmiszer 

minőség egyenes arányban van a talajélet tömeges pusztulásával. 

ÁLLÍTSA HELYRE ÖNMAGA TALAJA EGÉSZSÉGÉT 
A KOMPOSZT TEÁVAL!

www.agrofutura.hu



Egészséges talaj = Egészséges növény = Egészséges ember

AKTÍVAN LEVEGŐZTETETT 

KOMPOSZT TEA (ALKO)

A komposztból készült kivonatok, növényi levek a kertészkedésben már ősidők óta ismertek. 
Az ALKO vagy más néven komposzt tea ezt a hagyományos módszert ötvözi a legújabb bio-
technológiai kutatások eredményeivel. A kiváló minőségű Humuszkomposzt nagy mennyi-
ségben tartalmaz jótékony mikróbákat (gombák, baktériumok, egysejtűek, fonálférgek). 
A komposzt tea készítése során számukra oxigént, vizet és tápanyag biztosítunk, ezért 24 
óra alatt óriási számban felszaporodnak. Az így kapott folyadék a komposzt tea, amelyet 12 
órán belül ki kell juttatni a talajra vagy a növényekre.

Gép + Víz + Humuszkomposzt + Katalizátor

Otthon, egyszerűen 
elkészíthető. Fontos, hogy 

a komposzt tea nem 
tápanyag, hanem a szerves 
anyagot feldolgozó mikróba 

dolgozók csapata. A tea 
használata mellett szükséges 
a talaj szerves biomasszával 

történő ellátása!

HOZZÁVALÓK

HASZNÁLAT
A kész komposzt tea folyadékot vízállagú, bármilyen öntöző vagy permetező 
rendszeren keresztül ki lehet juttatni gyökérzónába, talajfelszínre vagy levélre.

DÍSZKERT, PARK

Gyepkezelés, díszcserjék, 
virágok, bokrok, díszfák 

gyökérzónás és lombkezelése,
stressz tűrés javítása,

gyökeresedés segítése, 
kórokozókkal szembeni 

immunerősítés

GYÜMÖLCSÖSÖK

Ültetésnél gyökér beöntözés, 
gyökérnövekedés stimuláció, 

lombvédelem, fizikai sérülések 
(jég, szél, eső) sebvédelme.

Termésfokozás, a termés tápanyag 
tartalma növekszik, íz,-, zamat,- és 

színfokozódás.

VETEMÉNYES

Zöldségek talaj előkészítésére, 
zöld,- és szerves trágya lebontás, 

tápanyag megtartás.
Mag,- és palánta beöntözéssel 

azonnal biostimulátor, serkentő 
hatással bír .

Növényvédelmi hatásait
 megfigyelték gombás és 

baktériumos betegségekkel 
szemben.

Időjárási stressz kezelés.
Termésfokozás, a termés tápanyag 
tartalma növekszik, íz,-, zamat,- és 

színfokozódás.

TALAJ

Talajélet helyreállítás, talajépítés.
Tápanyag körforgás és megtartás 

javítása.
Talajimmunitás (szélsőséges 

időjárás) erősítése.
Vegyszerek mellékhatásainak 
kezelése (műtrágya, gyomirtó, 

gombaölő, rovarölő, lemosózás), 
vagy a vegyszerek helyettesítése.

A mulcsra locsolva a mulcsot 
tápanyagként hasznosítja.


