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Használatával nem illan el
műtrágyába fektetett pénze

Modern ureázgátló a jobb 
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Nitrogén: a növényi növekedés motorja
A nitrogén speciális szerepet játszik a talaj tápanyagai között, az élő növényi  
szövetek fontos eleme, nélkülözhetetlen alkotórésze az aminosavaknak és így a  
fehérjéknek, a klorofillnak, a DNS-nek és az RNS-nek. A növényeknek jelentős  
mennyiségre van szükségük belőle ahhoz, hogy jó minőségű termést és magas 
hozamot érjenek el. Ezért utalnak a nitrogénre gyakran úgy, mint a növényi növe-
kedés motorjára.

Nitrogénkörforgás
A talajban lévő nitrogén 95%-a szerves 
kötésben van jelen, a növények számára 
közvetlenül nem érhető el, míg a mara-
dék 5% szervetlen nitrogén a növények 
által felvehető formában van. 
A szerves trágyák, a növényi maradvá-
nyok és a pillangósok által megkötött 
nitrogén a szervesen kötött nitrogén-
készletet gazdagítják. A szervetlen nitro-
génkészlet, amely ammóniumból (NH4+) 
és nitrátból (NO3-) áll, a szerves kötés-
ből ásványiasodott, a csapadék által a 
levegő nitrogénjéből oldott és a műtrá-
gyákkal kijuttatott nitrogénből származik.  
A növények csak ammóniumion és  
nitrátion formájában képesek felvenni a 
nitrogént.

A szerves és szervetlen formák között  
folyamatos az átalakulás. A szerves nit-
rogén folyamatosan ammóniummá és 
nitráttá alakul a mineralizáció során, míg 
a talaj mikroorganizmusai szerves kötés-
be viszik. 

A talaj ásványi nitrogénkészletét számos 
tényező csökkentheti: a mikroorganiz-
musok immobilizálják, a túl sok csapa-
dék kimossa a nitrátiont, vagy a denitri-
fikáció eredményeként nitrogén-oxidok 
távoznak a levegőbe. A karbamid nitro-
génnél további veszteségforrás az am-
móniaképződés és elillanás. 
Sajnos a növények táplálására kijuttatott 
nitrogén különböző formákban lekötődő, 
elillanó vagy kimosódó része nem pusz-
tán anyagi kárt okoz, hanem a levegő és 
a vizek szennyezője is. 

Mindezen veszteségek 
mérsékelhetők az ureáz-
inhibitorok és nitrifikáció-
inhibitorok alkalmazásával.
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Nitrogénkörforgás
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A nitrogénfelhasználás szabályozása
A világon számos országban, így Magyarországon is rendeletek szabályozzák a me-
zőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni vízvédelmi feladatokat. A nitrát-
érzékeny területeken korlátozott a nitrogénfelhasználás, ezért is fontos, hogy a ki-
juttatott nitrogénből minél többet hasznosíthassanak a növények.
Levegőtisztaság-védelmi rendeletek korlátozzák az üvegházhatású gázok emisszi-
óját, mint például a dinitrogén-oxidét, amely a nitrogénkörforgásban a denitrifikáció 
során képződik.
Az ammóniagáz elillanása a műtrágyák karbamidtartalmának hidrolízise után nem-
csak anyagi veszteséget jelent a gazdálkodók számára, hanem számos természeti 
közegre is káros hatással van. Ilyenek az egészségügyi hatások, például a szmog-
képződés, az állóvizek tápanyagdúsulása, az eutrofizáció, a talajsavasodás és a bio-
diverzitásra gyakorolt negatív hatás.

A BASF több terméket fejlesztett a nitrogénveszteségek csökkentésére: ureáz-
gátló termékeink a karbamid hidrolízisét, nitrifikációinhibitorunk a nitrifikációt 
akadályozva és lassítva mérséklik a veszteségeket.

BASF-termékek
a nitrogénveszteségek mérséklésére

Vizura®

Nitrifikáció®

(Nitrosomonas)-inhibitor:
a nitrátkimosódás és 

nitrogén-oxid-képződésen 
keresztüli veszteség 

mérséklésére  

hígtrágya- és biogáz- 
fermentátum kezelésére 

kijuttatás előtt

Limus® Yellow Limus® CL

Ureázgátlók: az ammóniaképződésen keresztül
történő N-veszteség mérséklésére

szilárd karbamidhoz 
gyári alkalmazásra 

karbamidtartalmú 
oldattrágyákba keverve 

kijuttatás előtt
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A karbamid mint műtrágya

A karbamid fontos alkotórésze a fejtrágyázásra használatos oldatműtrágyák-
nak, emellett szilárd formában is forgalomba kerül. 
A karbamid a növények számára alig felvehető, először ammóniává és nitráttá kell 
alakulnia, ami hidrolízis során megy végbe. Ez a folyamat a kijuttatás után azonnal 
megindul a talajban jelen lévő víz és ureáz enzimek segítségével: először ammónium-
ion és karbaminsav keletkezik, a következő lépésben ammónia és szén-dioxid.

A Limus® ureázgátló két formában kerül forgalomba: egyrészt a szilárd  
karbamidra a műtrágyagyárakban felvihető Limus® Yellow, másrészt az oldat-
trágyákhoz a kijuttatást megelőzően adagolható Limus® CL formájában.

Bemutatjuk a Limus®-t

illékony

Spontán
lebomlás

CO2NH3

NH3

+

-H+ +H+

NH4
+

Karbamid

O

H2N – C – NH2

NH3 + H2O NH4+ + OH-

Ureáz
+ H2O

O

HO – C – NH2

Karbaminsav

A karbamid hidrolízise
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Hogyan csökkenthetők az ammóniaveszteségek? 

• 10 mm-t meghaladó csapadék vagy öntözés a talajba mossa a karbamidot –  
ha nincs öntözési lehetőség, ki vagyunk szolgáltatva a bizonytalan csapadék- 
ellátásnak.

• Talajba munkálás legalább 10 cm mélyre (őszi kalászosok és repce fejtrágyázásá-
nál ez nem lehetséges).

• Ureázgátlóval.

Az ureázgátló vagy ureázinhibitor a karbamid hidrolízisét katalizáló ureáz enzi-
mek működését gátolja, ezzel jelentősen csökkenti az ammóniaképződést és  
-veszteséget.

illékony

Spontán
lebomlás

CO2NH3

NH3

+

Karbamid

O

H2N – C – NH2

Ureáz
+ H2O

O

HO – C – NH2

Karbaminsav

UreázgátlóAz ureázgátló egy ideig gátolja 
az ureáz enzim működését.

Mi az ureázgátló?
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Standard ureázgátló
működése

A Limus® CL a BASF által kifejlesztett, formulációstabilitását és hatáskifejtését 
tekintve is kiváló hatékonyságú ureázgátló.

A Limus® CL a BASF
új ureázgátlója

A szokványos ureázgátló hatásmódja

Az ureáz sejten kívüli enzim, növények és mikrobák termelik és választják ki, vagy 
pusztulásuk és lebomlásuk során kerülnek a talajba. Az ureáznak van egy aktív cent-
ruma, amely képes megkötni a karbamidot, és ammóniává, valamint szén-dioxiddá 
hidrolizálja. Miután az ammónia és a szén-dioxid elhagyják az aktív centrumot, az 
enzim folyamatosan újabb karbamidmolekulákat képes hidrolizálni. Az NBPT ható-
anyag blokkolja az ureáz enzimet, lelassítja a hidrolízist és így az ammónia elillanását.

Aktív centrum

Ureáz enzim Ureázgátló 
(csak NBPT hatóanyag)

Karbamid
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Különféle ureáz enzimek a talajban

A különféle talajoknak különbözik az ureázenzim-összetétele és -aktivitása. A talaj-
ban élő szervezetek széles köre termel egymástól kissé eltérő ureáz enzimeket, és a 
különböző ureáz enzimeket más-más ureázgátlók képesek blokkolni.

A Limus® CL egyedülálló hatásmódja

A Limus® CL abban különbözik a piaci standardoktól, hogy a már ismert ureázgát-
lón (NBPT) kívül egy új hatóanyagot – NPPT – is tartalmaz, ezért a Limus® CL az 
ureáz enzimek nagyobb csoportját képes működésében gátolni. A Limus® CL ha-
tékonyságát a BASF által végzett laboratóriumi vizsgálatok is alátámasztják: 
az ammóniaemisszió ugyanolyan mértékű csökkenését a Limus® CL 40%-kal 
kevesebb hatóanyaggal tudja elérni, mint a standard, csak NBPT-t tartalmazó 
termék. Védett új formulációja rugalmasabb keverhetőséget, tárolást és alkalmazást 
tesz lehetővé. 

Kettős hatású Limus® 
(NBPT + NPPT)

Gátolt ureáz enzimek

Az NBPT+NPPT-vel végzett kísérletek az ureázok aktív központjához 
való különféle kapcsolódási módokra utalnak.
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Az ammóniaveszteség hozamcsökkenéshez vezethet. Ha csökkentjük az ammó-
niaképződést, akkor a kijuttatott karbamid jobban hasznosul, a növények több nitro-
génhez jutnak, végeredményként pedig magasabb hozamot érhetünk el, kisebb 
környezetterhelés mellett.

A fenti repcekísérletben a fejtrágyázott parcellák mindegyikére a 467 kg/ha (kb. 368 
liter) oldattrágyát juttattunk ki. Az 1., 2., 3. és 5. parcella egy adagban kapta a fej-
trágyát, a 4. parcella osztva. A Limus® CL-lel végzett kísérlet eredményeiből jól 
látható, hogy a Limus® CL hozzáadásával 0,2–0,4 t/ha többlettermést értünk el, 
ami a repce árától függően 20–40 ezer Ft/ha többletbevételt jelenthet.

Átlagos hozamnövekedés a Limus® CL-lel kezelt oldattrágya hatására 
a kezeletlenhez képest – BASF őszi káposztarepce, kisparcellás kísérlet 
eredménye, Kimle, 2018.

A Limus® CL segítségével
növelhető a hozam

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0
t/ha

Fejtrágyázás
nélküli kontroll

1. 30%-os
oldattrágya
467 kg/ha 

2. Oldattrágya
+ Limus® CL 0,02%

3. Oldattrágya
+ Limus® CL 0,05%

4. Osztott oldattrágya
+ Limus® CL 0,02% 

5. Oldattrágya
+ Standard

N-stabilizátor

0,40,30,2

fejtrágya nélkül oldattrágyával elért többlet Limus®-szal elért többlet Standard
N-stabilizátorral

elért többlet
0,1
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Rugalmas kijuttatás

Limus® CL nélkül a karbamidtartalmú fejtrágyákat célszerű a várható eső előtt kijut-
tatni az ammóniaveszteség mérséklése céljából. A Limus® CL-lel kiegészített oldat-
trágyák hosszabb ideig maradnak stabilak száraz körülmények között is.

Fejtrágya-kijuttatás időzítése Limus® CL kezelés nélkül 
és Limus® CL  kezeléssel

!

Fe
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!

A fejtrágyázás  
időzítése Limus® CL 

kezeléssel  
rugalmasabb

Felhasználási javaslat: 
Folyékony nitrogén műtrágyák adalékanyagaként, a karbamid hidrolízisét elősegítő 
ureáz enzim működésének lassítására, az ammónia- és szén-dioxid-veszteség csök-
kentésére. 

Dózis: 
1,0 l Limus® CL /1000 l oldattrágya (0,02–0,3 m/m% a folyékony műtrágyában jelen 
levő karbamid-nitrogén karbamidban kifejezett tömegszázalékához viszonyítva).
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A Limus® CL előnyei
• Két hatóanyag speciális formulációja, jobb hatékonyságú,  

mint a szóló NBPT-termékek

• Rugalmasabb fejtrágyázási időszak

• Jobb nitrogénhasznosulás, mert tovább – a növények nagy  
nitrogénigénnyel járó intenzív növekedési időszakáig – felvehető 
állapotban tartja a nitrogént

• Ugyanazon N-mennyiség felhasználásával több termés érhető el

• A csökkentett ammóniaképződésnek köszönhetően csökken  
a környezetterhelés, fenntarthatóbbá válik a gazdálkodás
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Mert a hígtrágya értékes 
nitrogénforrás 

Vizura®
 

Nitrogénstabilizátor
hígtrágyához és biogáz-
fermentációs maradékhoz



Nitrogénmenedzsment | Limus®

BASF | 15



Vizura® | Nitrogénmenedzsment

16 | BASF

A hígtrágya maximális hasznosulásáért
A folyékony trágya és a biogáz-fermentációs maradékok magas tápanyagtartalmuk 
miatt kiválóan alkalmasak növényi trágyázásra. Arról kell csak gondoskodni, hogy  
a bennük található nitrogént a növények minél hatékonyabban tudják felvenni – a cél 
tehát a nitrogénhasznosulás javítása, a nitrátkimosódás elkerülése. A Vizura® sta-
bilizálja és ammónium formában tartja a nitrogént a talajban, így az a növények 
rendelkezésére áll a nitrogénfelvétel időszakában, és csökken a kimosódási vesz-
teség is. A módszer révén javul a gazdálkodás hatékonysága, tevékenysége  
kevésbé terheli meg a környezetet.

A nitrogénveszteség 
megakadályozása 

A trágyázás során, illetve azt követően 
jelentős mennyiségű nitrogén vész el. 
A nitrogén ammónia és dinitrogén-oxid 
formájában a levegőbe kerülhet, és el-
illanhat. Az ammónia az időjárástól,  
a talajnedvességtől és a talajállapottól 
függően nitráttá alakul, ami a talajban 
nagyon mozgékony – erősebb csapadék 
hatására az alsóbb talajrétegekbe és vé-
gül a talajvízbe mosódik. 

NO3
–-veszteség 

kimosódás útján

N2O/NH3-veszteség 
emisszió útján 

NO3
– + NH4

+ + szerves kötésű nitrogén

Nitrogénveszteség a hígtrágyázás során
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A Vizura® hígtrágyához történő hozzáadásával jelentősen mérsékelhető a talajban 
az ammónium nitráttá történő átalakulása. A Vizura® hatóanyaga, a DMPP képes 
a talajba juttatott ammónium-nitrogén stabilitását egy bizonyos ideig biztosítani a 
nitrifikációt végző baktériumok (Nitrosomonas sp.) tevékenységének gátlásával.  
Az értékes nitrogén így nem mosódik ki a talajból, és hosszabban a növények rendel-
kezésére áll. Csapadékosabb idő és az ezáltal okozott magasabb nitrátkimosódási 
kockázat esetén a Vizura® hatékonyságjavító képessége különösen szembetűnő.  
A nitrogénstabilizáció szerepe kiemelten fontos, ha a trágyázás a vetés előtt törté-
nik, mivel így a néhány héttel később vetett kultúrnövények számára a trágya szinte 
teljes nitrogéntartalma rendelkezésre áll. A Vizura® nitrogénstabilizáló hatása ezáltal 
optimális vetésidőt tesz lehetővé, valamint a talajállapot és a munkaerő-kapacitás  
hatékonyabb kihasználását. 

A Vizura® alkalmazásával magasabb terméshozam
érhető el, és csökken a pótlólagos ásványi 
műtrágyázás szükségessége.

Az ammónium-nitrogén stabilizálása Vizura®-val

hígtrágya +

NO2
–NH4

+ NO3
–Nitrobacter

Vizura®

A Vizura®

blokkolja a nitrifikációt 
végző baktériumok 

tevékenységét, és így 
„védi” az ammóniumot

A Vizura® csökkenti 
a nitrátkimosódást

A trágya 
ammóniumtartalma 

a talajba jut

A Vizura® csökkenti
a dinitrogén-oxid-

kibocsátást

Ammónium Nitrit Nitrát
Nitrosomonas baktériumok
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Az ammónium nitráttá alakulásának időtartama 

A trágyázás során, illetve azt követően jelentős mennyiségű nitrogén vész el. A nit-
rogén ammónia és dinitrogén-oxid formájában a levegőbe kerülhet, és elillanhat.  
Az ammónia az időjárástól, a talajnedvességtől és a talajállapottól függően nitráttá 
alakul, ami a talajban nagyon mozgékony – erősebb csapadék hatására az alsóbb 
talajrétegekbe és végül a talajvízbe mosódik. 

Hogyan növeli a Vizura® a nitrogénhasznosulás 
hatékonyságát és a terméshozamot? 

A nitrogén a növények fejlődéséhez alapvető fontosságú, és elengedhetetlen a ma-
gas terméshozamok eléréséhez. A Vizura® hígtrágyához történő hozzáadásával 
javítható a nitrogénfelvétel, nő a terméshozam, és csökken a kiegészítő ásvá-
nyi műtrágyázás igénye.
Emellett a Vizura® révén az ammónium hosszabb ideig áll rendelkezésre a talajban, 
ami számos előnnyel jár a növények számára.

  

80%-os átalakulás különböző talajhőmérsékletnél

 Hatástartam különböző talajhőmérsékletnél

Nitrogéntrágyázás  
hígtrágya/biogáz fermentátum

Talaj- 
hőmérséklet

6 hétVizura® nélkül

10 – 14 hétVizura®-val

4 – 6 hétVizura®-val

1 hétVizura® nélkül Az ammónium nitrogén alacsony talaj-
hőmérséklet (5 °C) esetén kb. 6 hét alatt  
alakul nitrát-nitrogénné. A Vizura® az átala-
kulási folyamatot jelentősen, mintegy 10–14 
hétre hosszabbítja meg. 20 °C hőmérsékleten 
az átalakulás egy hét alatt zajlik le,  a Vizura® 
ezt 4–6 hétre képes elnyújtani.

5 °C

20 °C
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A Vizura® mint nitrogénstabilizátor meg- 
bízhatóságát, hatékonyságát és termés-
hozamra gyakorolt pozitív hatását az 
egyetemeken, kutatóintézetekben és 
szántóföldeken végzett számos kísérlet 
igazolta.
Az itt hivatkozott silókukorica-kísérletek 
eredménye azt mutatja, hogy a Vizura® 
hígtrágyához való hozzáadásával – a 
normál trágyázáshoz képest – 7%-os 
hozamnövekedés érhető el.
A gazdasági hatások – többlethozam, 
minőségjavulás – mellett a Vizura® al-
kalmazásának jelentős pozitív kör-
nyezeti hatásai is vannak, például ala-
csonyabb nitrátkimosódás és a kisebb 
mértékű üvegházhatású gázkibocsátás.

Mikor és hogyan használható a Vizura®?

A Vizura® minden olyan növénykultúrában alkalmazható, ahol hígtrágya felhasznál-
ható. Minden esetben nagyon fontos a Vizura® és a hígtrágya, illetve biogáz-fermen-
tátum egyenletes elkeverése.

A felhasználás időszaka: 
Kukorica: vetés előtt 
Gabona: röviddel az őszi vetés előtt vagy tavasszal 
Repce: röviddel az őszi vetés előtt vagy tavasszal 
Legelő: a vegetációs időszak kezdetén és minden kaszálás után
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Hozamnövelés a Vizura® segítségével

Relatív hozam% silókukoricában

Független németországi silókukorica vizsgálati 
eredmények, 2014, n=8 

Hígtrágya Hígtrágya + Vizura®

Raps GabonaKukorica Repce
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Vizura®: mennyiségek és alkalmazástechnikák

Hígtrágyához: a felhasznált mennyiség hektáronként 2 és 3 liter között változhat.  
A javasolt felhasználási mennyiség függ a bedolgozási módtól és mélységtől, ugyan-
akkor független a talajtípustól, a hígtrágyától és a növénykultúrától.

Biogáz-fermentációs maradékhoz: A Vizura®-t 2-3 l/50-120 kg N hatóanyag mennyi-
ségben szükséges a kijuttatandó biogáz-fermentációs maradékhoz keverni.   

• 20 cm-nél mélyebbre történő 
hígtrágya-bedolgozás esetén

• Minden késő nyári és kora őszi  
alkalmazásnál

Vizura®

3,0 l/ha

• 0–20 cm hígtrágya bedolgozási 
mélységnél (pl. csúszócsöves  
technológia) 

• Azonnali bedolgozás kultivátorral

Vizura®

2,0 l/ha

20 | BASF
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Az ammónium stabilizálásához fontos a Vizura® és a hígtrágya homogén keveredé-
se. A Vizura® adagolása a hígtrágya fővezetékhez vagy a szívócsőhöz csatlakoztatva 
történhet. A hozzákeverés egy bypass-cső vagy adagolórendszer révén lehetséges.
Az optimális keveréshez érdemes Vizura® adagolórendszert használni. Az adagoló-
rendszer is bypasson keresztül csatlakoztatható a szívócsőhöz. A másik lehetőség, 
hogy az adagolót közvetlenül a járműre szerelik fel – ilyenkor a könnyebb kezelhető-
ség érdekében érdemes a vezetőfülkéből működtethető távirányítót használni.
Nagyobb tartályos járműveknél javasoljuk a Vizura®-adagoló használatát.

Adagolás a szívócsövön keresztül

Vizura® adagolórendszer
szivattyú

Vizura® adagolórendszer
távirányító

Vizura® bypass-csővel

A Vizura® adagolása

Kérjük a biztonsági 
előírások mindenkori
betartását. A biztonsági 
adatlap és további 
információk elérhetők 
a www.agro.basf.hu
oldalon.
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Vizura® – hozzátesz a hígtrágyához
• Heteken át stabilan tartja az ammónium-nitrogént  

a talajban

• Javítja a növényi tápanyagellátást

• Növeli a termésmennyiséget 

• Csökkenti a nitrát kimosódását és talajvizekbe jutását,  
valamint az üvegházhatású gázok kibocsátását



® = a BASF SE bejegyzett márkaneve

Ez a kiadvány tájékoztató jellegű, nem tekinthető hivatalos szaktanácsadásnak. 
Nem szerepel benne az egyes készítményekre vonatkozó valamennyi betartandó 
előírás. Nem helyettesítheti a készítmények egyedül mérvadó, az engedélyező 
hatóság által kiadott engedélyokiratát, amelynek jogszabályban meghatározott 
előírásai kötelezően jelennek meg a termék csomagoló burkolatán is.
 
A kiadványban szereplő szereket biztonságosan kell használni. Használat előtt 
mindig olvassa el a címkét és a használati útmutatót! A figyelmeztető mondatok 
és jelek tekintetében figyelmesen olvassa el a készítmény használati útmutatóját, 
címkéjét.
 
A kiadványban előforduló esetleges szedési, tördelési és nyomdai hibákért fele-
lősséget nem vállalunk.
 
© BASF Hungária Kft. Agrodivízió, 2018
 
BASF Hungária Kft.
Agrodivízió
1133 Budapest, Váci út 96-98.
Telefon: (06 1) 250 97 00
Fax: (06 1) 250 97 09

www.agro.basf.hu    BASF Növényvédelmi megoldások



Regionális értékesítési vezető   | Krajczár Csaba   | 06-30-992-4438

Megye Regionális értékesítési szaktanácsadó

Fejér Molnár Dávid  | 06-30-370-7029   | Nádudvary Gábor  | 06-30-330-2348
Komárom-Esztergom és Pest Szerémi Zsolt  | 06-70-383-3864
Győr-Moson-Sopron Mészáros Márk   | 06-30-956-3043
Veszprém Mészáros Márk   | 06-30-956-3043   | Nádudvary Gábor  | 06-30-330-2348
Vas Vajkovics Balázs   | 06-30-528-4822

Szőlő régiós értékesítési szaktanácsadó
Vizer Bence   | 06-30-495-3824

Regionális értékesítési vezető   | Ujvári Botond  | 06-30-395-3414

Megye Regionális értékesítési szaktanácsadó

Zala Berkes Gábor   | 06-30-914-4560
Somogy Berkes Gábor   | 06-30-914-4560   | Tajti Viktor   | 06-30-219-1827
Baranya Holló Vivien  | 06-70-360-1993   | Maros Péter   | 06-30-947-2398
Tolna Maros Péter   | 06-30-947-2398

Szőlő régiós értékesítési szaktanácsadó
Maros Péter   | 06-30-947-2398

Regionális értékesítési vezető   | Pál Bertalan  | 06-30-952-0646

Megye Regionális értékesítési szaktanácsadó

Bács-Kiskun Kutszegi László  | 06-30-558-3472   | Vágvölgyi Szabolcs  | 06-30-652-6116
Csongrád Repcsin György  | 06-30-999-7931   | Vágvölgyi Szabolcs  | 06-30-652-6116
Békés Zana József   | 06-30-986-3943   | Csathó Csaba   | 06-30-337-0736
Jász-Nagykun-Szolnok Hárnási András  | 06-30-219-1872 Magyar Zoltán  | 06-30-298-7564
Szőlő és gyümölcs regionális értékesítési vezető
Imre László | 06-30-951-2831
Szőlő és gyümölcs regionális értékesítési szaktanácsadó
Mérai Imre | 06-30-219-2004

Regionális értékesítési vezető | Reszkető Tibor   | 06-30-677-9900

Megye Regionális értékesítési szaktanácsadó

Hajdú-Bihar Gubicskó László   | 06-30-445-8774 | Orosz István  | 06-20-387-1814
Szabolcs-Szatmár-Bereg Bereczki Máté  | 06-30-530-2223
Borsod-Abaúj-Zemplén Baranyi Szabolcs  | 06-30-944-4810
Heves és Nógrád Gecse Renáta  | 06-70-383-3850
Pest Lakatos Zoltán  | 06-30-483-1839
Szőlő és gyümölcs regionális értékesítési vezető
Imre László | 06-30-951-2831
Szőlő regionális értékesítési szaktanácsadó
Pintér Tamás | 06-30-651-7900
Alma és gyümölcs regionális értékesítési szaktanácsadó
Bereczki Máté | 06-30-530-2223
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