
www.anthera.hu

ARCULATVÁLTÁS, ÚJ TERMÉK KONCEPCIÓK,
MEGJELENÉSI FORMÁK

Általános növénykondícionáló tápoldat 
Terra Good

Termék jelölés: NPK Műtrágya oldat  „mikroelemekkel” 
Dózis: 1dl oldat, 10l vízhez keverve Vámtarifaszám: 31052090

 
Gyártó:   Anthera Kft. 

címe:      6033 Városföld, Béke u. 48.
statisztikai számjele: 1   0596522 4675 113 03

www.anthera.hu

Forgalmazó:

Valamennyi szobai virágos és levéldísznövényhez
kondícionáló tápanyag utánpótlására, öntözésére

Felhasználás, óvintézkedések, gyártás dátuma: lásd a hátoldalon

termékcsalád

Balkon- és virágzó dísznövény tápoldat 
Terra Flower

Termék jelölés: NPK Műtrágya oldat  „bórral” Vtsz.szám: 31052090

 
Gyártó:   Anthera Kft. 

címe:      6033 Városföld, Béke u. 48.
statisztikai számjele: 1   0596522 4675 113 03

www.anthera.hu

Forgalmazó:

Valamennyi virágzatukkal díszítő balkonládás és 
dézsás növények virágoztató oldatos öntözésére

Felhasználás, óvintézkedések, gyártás dátuma: lásd a hátoldalon

termékcsalád

Dózis: 15-30 l/ha

Dózis: 1dl oldat, 10l vízhez keverve

Örökzöld, dísznövény, pázsit tápoldat 
Terra Garden

Termék jelölés: NPK Műtrágya oldat  „mikroelemekkel” 
Dózis: 1dl oldat, 10l vízhez keverve Vámtarifaszám: 31052090

 
Gyártó:   Anthera Kft. 

címe:      6033 Városföld, Béke u. 48.
statisztikai számjele: 1   0596522 4675 113 03

www.anthera.hu

Forgalmazó:

Fenyőfélék, tuják, borókafélék és egyéb örökzöld 
növények tápanyag utánpótlására, öntözésére

Felhasználás, óvintézkedések, gyártás dátuma: lásd a hátoldalon

termékcsalád

TERRA SOROZAT, KONCEPCIÓ

Dózis: 15-30 l/haDózis: 15-30 l/ha

Növénykondícionáló készítmény

Terra Speed

Forgalomba hozatali engedély száma: �6300/1488-1/2020. NÉBIH
Engedély érvényessége: 2030. április 24. Vámtarifaszám: 310100

Dózis: 15-30 l/haDózis: 15-30 l/ha

Forgalomba hozatali engedély szám: �6300/1488-1/2020. NÉBIH
Vámtarifaszám: 310100

Terra Speed
Növénykondícionáló készítmény

Gyártás dátuma:

Garantált nettó térfogat:

Felhasználható: 
valamennyi szántóföldi kultúrában.
Dózis: 15-30 l/ha

Felhasználása: 
Szántóföldi kultúrák állománykezelésére 15-30 l/ha 
mennyiségben, a tenyészidőszak alatt 2 alkalommal, 
150-400 l/ha vízmennyiséggel kijuttatva. 

A méhek és egyéb beporzást végző rovarok védelme 
érdekében virágzási időszakban nem alkalmazható! 
Virágzó gyomnövények jelenléte esetén nem alkalmazható!
Növényvédő szerekkel és más termésnövelő anyagokkal 
történő együttes kijuttatás előtt keverési próbát szükséges 
végezni!

  Munkaegészségügyi várakozási idő:
0 nap

  Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás:
nem jelölésköteles

Figyelem:
H 319    Súlyos szemirritációt okoz.

Óvintézkedések:
P 102    Gyermekektől elzárva tartandó.
P 264    A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.
P 270    A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
P 280    Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező
P 302 + P352   HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.
P 305+P351+P338  SZEMBE KERÜLÉS esetén: 
    Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. 
    Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. 
    Az öblítés folytatása.
P 337+P313  Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.
P 501    A tartalom/edény elhelyezése: települési hulladékként kezelhető.

Tárolás, eltarthatóság: 
Száraz, hűvös, jól szellőző, napfénytől védett, 
fedett helyen, eredeti, zárt csomagolásban 2 évig.

Munkavédelmi előírás: 
A készítménnyel végzett munka során figyelembe kell venni a mindenkor érvényes munkaegészségügyi előírásokat. 
Szembe, szájba, sérült bőrfelületre jutását kerülni kell. 
Elsősegély nyújtási eljárás: 
Fertőzés, allergiás megbetegedés esetén vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani. Helyszíni 
elsősegély után (lásd általános eljárás) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

 Környezetvédelmi előírás:
Tilos a készítményt, fel nem használt maradékát, azzal szennyezett csomagoló burkolatot folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, 
tározókba juttatni.  Bioszféra rezervátumokban, fokozottan védett területeken felhasználása tilos! 
Természetvédelmi területeken, nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben kizárólag az illetékes nemzeti park igazgatóság 
előzetes engedélyével juttatható ki. A vízi szervezetek védelme és a vízminőség biztosítása érdekében tilos a 
készítményt az álló- és folyóvizek partjától számított 50 m-es távolságon belül tárolni és kijuttatni.

 
Gyártó, engedélytulajdonos:   Anthera Kft. 

címe:      6033 Városföld, Béke u. 48.
statisztikai számjele: 1   0596522 4675 113 03

www.anthera.hu

Forgalmazó:

Felhasználás, óvintézkedések, gyártás dátuma: lásd a hátoldalon

termékcsalád
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JÁRMŰ DESIGN
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ANTHERA LIQUID FRANCHISE 2021.
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Általános növénykondícionáló tápoldat 
Terra Good

Termék jelölés: NPK Műtrágya oldat  „mikroelemekkel” 
Dózis: 1dl oldat, 10l vízhez keverve Vámtarifaszám: 31052090

 
Gyártó:   Anthera Kft. 

címe:      6033 Városföld, Béke u. 48.
statisztikai számjele: 1   0596522 4675 113 03

www.anthera.hu

Forgalmazó:

Valamennyi szobai virágos és levéldísznövényhez
kondícionáló tápanyag utánpótlására, öntözésére

Felhasználás, óvintézkedések, gyártás dátuma: lásd a hátoldalon

termékcsalád

Balkon- és virágzó dísznövény tápoldat 
Terra Flower

Termék jelölés: NPK Műtrágya oldat  „bórral” Vtsz.szám: 31052090

 
Gyártó:   Anthera Kft. 

címe:      6033 Városföld, Béke u. 48.
statisztikai számjele: 1   0596522 4675 113 03

www.anthera.hu

Forgalmazó:

Valamennyi virágzatukkal díszítő balkonládás és 
dézsás növények virágoztató oldatos öntözésére

Felhasználás, óvintézkedések, gyártás dátuma: lásd a hátoldalon

termékcsalád

Dózis: 15-30 l/ha

Dózis: 1dl oldat, 10l vízhez keverve

Örökzöld, dísznövény, pázsit tápoldat 
Terra Garden

Termék jelölés: NPK Műtrágya oldat  „mikroelemekkel” 
Dózis: 1dl oldat, 10l vízhez keverve Vámtarifaszám: 31052090

 
Gyártó:   Anthera Kft. 

címe:      6033 Városföld, Béke u. 48.
statisztikai számjele: 1   0596522 4675 113 03

www.anthera.hu

Forgalmazó:

Fenyőfélék, tuják, borókafélék és egyéb örökzöld 
növények tápanyag utánpótlására, öntözésére

Felhasználás, óvintézkedések, gyártás dátuma: lásd a hátoldalon

termékcsalád

TERRA SOROZAT, KONCEPCIÓ

Dózis: 15-30 l/haDózis: 15-30 l/ha

Növénykondícionáló készítmény

Terra Speed

Forgalomba hozatali engedély száma: �6300/1488-1/2020. NÉBIH
Engedély érvényessége: 2030. április 24. Vámtarifaszám: 310100

Dózis: 15-30 l/haDózis: 15-30 l/ha

Forgalomba hozatali engedély szám: �6300/1488-1/2020. NÉBIH
Vámtarifaszám: 310100

Terra Speed
Növénykondícionáló készítmény

Gyártás dátuma:

Garantált nettó térfogat:

Felhasználható: 
valamennyi szántóföldi kultúrában.
Dózis: 15-30 l/ha

Felhasználása: 
Szántóföldi kultúrák állománykezelésére 15-30 l/ha 
mennyiségben, a tenyészidőszak alatt 2 alkalommal, 
150-400 l/ha vízmennyiséggel kijuttatva. 

A méhek és egyéb beporzást végző rovarok védelme 
érdekében virágzási időszakban nem alkalmazható! 
Virágzó gyomnövények jelenléte esetén nem alkalmazható!
Növényvédő szerekkel és más termésnövelő anyagokkal 
történő együttes kijuttatás előtt keverési próbát szükséges 
végezni!

  Munkaegészségügyi várakozási idő:
0 nap

  Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás:
nem jelölésköteles

Figyelem:
H 319    Súlyos szemirritációt okoz.

Óvintézkedések:
P 102    Gyermekektől elzárva tartandó.
P 264    A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.
P 270    A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
P 280    Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező
P 302 + P352   HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.
P 305+P351+P338  SZEMBE KERÜLÉS esetén: 
    Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. 
    Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. 
    Az öblítés folytatása.
P 337+P313  Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.
P 501    A tartalom/edény elhelyezése: települési hulladékként kezelhető.

Tárolás, eltarthatóság: 
Száraz, hűvös, jól szellőző, napfénytől védett, 
fedett helyen, eredeti, zárt csomagolásban 2 évig.

Munkavédelmi előírás: 
A készítménnyel végzett munka során figyelembe kell venni a mindenkor érvényes munkaegészségügyi előírásokat. 
Szembe, szájba, sérült bőrfelületre jutását kerülni kell. 
Elsősegély nyújtási eljárás: 
Fertőzés, allergiás megbetegedés esetén vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani. Helyszíni 
elsősegély után (lásd általános eljárás) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

 Környezetvédelmi előírás:
Tilos a készítményt, fel nem használt maradékát, azzal szennyezett csomagoló burkolatot folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, 
tározókba juttatni.  Bioszféra rezervátumokban, fokozottan védett területeken felhasználása tilos! 
Természetvédelmi területeken, nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben kizárólag az illetékes nemzeti park igazgatóság 
előzetes engedélyével juttatható ki. A vízi szervezetek védelme és a vízminőség biztosítása érdekében tilos a 
készítményt az álló- és folyóvizek partjától számított 50 m-es távolságon belül tárolni és kijuttatni.

 
Gyártó, engedélytulajdonos:   Anthera Kft. 

címe:      6033 Városföld, Béke u. 48.
statisztikai számjele: 1   0596522 4675 113 03

www.anthera.hu

Forgalmazó:

Felhasználás, óvintézkedések, gyártás dátuma: lásd a hátoldalon

termékcsalád



ONLINE FELÜLETEK, WEBSHOP

https://anthera.shoprenter.hu/

http://anthera.hu/

https://www.facebook.com/anthera.hu/

https://www.youtube.com/channel/
UCMOtdRS76xzHNuXWTAGQM9A

https://www.instagram.com/anthera1991/

Általános növénykondícionáló tápoldat 
Terra Good

Termék jelölés: NPK Műtrágya oldat  „mikroelemekkel” 
Dózis: 1dl oldat, 10l vízhez keverve Vámtarifaszám: 31052090

 
Gyártó:   Anthera Kft. 

címe:      6033 Városföld, Béke u. 48.
statisztikai számjele: 1   0596522 4675 113 03

www.anthera.hu

Forgalmazó:

Valamennyi szobai virágos és levéldísznövényhez
kondícionáló tápanyag utánpótlására, öntözésére

Felhasználás, óvintézkedések, gyártás dátuma: lásd a hátoldalon

termékcsalád

Balkon- és virágzó dísznövény tápoldat 
Terra Flower

Termék jelölés: NPK Műtrágya oldat  „bórral” Vtsz.szám: 31052090

 
Gyártó:   Anthera Kft. 

címe:      6033 Városföld, Béke u. 48.
statisztikai számjele: 1   0596522 4675 113 03

www.anthera.hu

Forgalmazó:

Valamennyi virágzatukkal díszítő balkonládás és 
dézsás növények virágoztató oldatos öntözésére

Felhasználás, óvintézkedések, gyártás dátuma: lásd a hátoldalon

termékcsalád

Dózis: 15-30 l/ha

Dózis: 1dl oldat, 10l vízhez keverve

Örökzöld, dísznövény, pázsit tápoldat 
Terra Garden

Termék jelölés: NPK Műtrágya oldat  „mikroelemekkel” 
Dózis: 1dl oldat, 10l vízhez keverve Vámtarifaszám: 31052090

 
Gyártó:   Anthera Kft. 

címe:      6033 Városföld, Béke u. 48.
statisztikai számjele: 1   0596522 4675 113 03

www.anthera.hu

Forgalmazó:

Fenyőfélék, tuják, borókafélék és egyéb örökzöld 
növények tápanyag utánpótlására, öntözésére

Felhasználás, óvintézkedések, gyártás dátuma: lásd a hátoldalon

termékcsalád

TERRA SOROZAT, KONCEPCIÓ

Dózis: 15-30 l/haDózis: 15-30 l/ha

Növénykondícionáló készítmény

Terra Speed

Forgalomba hozatali engedély száma: �6300/1488-1/2020. NÉBIH
Engedély érvényessége: 2030. április 24. Vámtarifaszám: 310100

Dózis: 15-30 l/haDózis: 15-30 l/ha

Forgalomba hozatali engedély szám: �6300/1488-1/2020. NÉBIH
Vámtarifaszám: 310100

Terra Speed
Növénykondícionáló készítmény

Gyártás dátuma:

Garantált nettó térfogat:

Felhasználható: 
valamennyi szántóföldi kultúrában.
Dózis: 15-30 l/ha

Felhasználása: 
Szántóföldi kultúrák állománykezelésére 15-30 l/ha 
mennyiségben, a tenyészidőszak alatt 2 alkalommal, 
150-400 l/ha vízmennyiséggel kijuttatva. 

A méhek és egyéb beporzást végző rovarok védelme 
érdekében virágzási időszakban nem alkalmazható! 
Virágzó gyomnövények jelenléte esetén nem alkalmazható!
Növényvédő szerekkel és más termésnövelő anyagokkal 
történő együttes kijuttatás előtt keverési próbát szükséges 
végezni!

  Munkaegészségügyi várakozási idő:
0 nap

  Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás:
nem jelölésköteles

Figyelem:
H 319    Súlyos szemirritációt okoz.

Óvintézkedések:
P 102    Gyermekektől elzárva tartandó.
P 264    A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.
P 270    A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
P 280    Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező
P 302 + P352   HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.
P 305+P351+P338  SZEMBE KERÜLÉS esetén: 
    Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. 
    Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. 
    Az öblítés folytatása.
P 337+P313  Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.
P 501    A tartalom/edény elhelyezése: települési hulladékként kezelhető.

Tárolás, eltarthatóság: 
Száraz, hűvös, jól szellőző, napfénytől védett, 
fedett helyen, eredeti, zárt csomagolásban 2 évig.

Munkavédelmi előírás: 
A készítménnyel végzett munka során figyelembe kell venni a mindenkor érvényes munkaegészségügyi előírásokat. 
Szembe, szájba, sérült bőrfelületre jutását kerülni kell. 
Elsősegély nyújtási eljárás: 
Fertőzés, allergiás megbetegedés esetén vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani. Helyszíni 
elsősegély után (lásd általános eljárás) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

 Környezetvédelmi előírás:
Tilos a készítményt, fel nem használt maradékát, azzal szennyezett csomagoló burkolatot folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, 
tározókba juttatni.  Bioszféra rezervátumokban, fokozottan védett területeken felhasználása tilos! 
Természetvédelmi területeken, nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben kizárólag az illetékes nemzeti park igazgatóság 
előzetes engedélyével juttatható ki. A vízi szervezetek védelme és a vízminőség biztosítása érdekében tilos a 
készítményt az álló- és folyóvizek partjától számított 50 m-es távolságon belül tárolni és kijuttatni.

 
Gyártó, engedélytulajdonos:   Anthera Kft. 

címe:      6033 Városföld, Béke u. 48.
statisztikai számjele: 1   0596522 4675 113 03

www.anthera.hu

Forgalmazó:

Felhasználás, óvintézkedések, gyártás dátuma: lásd a hátoldalon

termékcsalád



Általános növénykondícionáló tápoldat 
Terra Good

Termék jelölés: NPK Műtrágya oldat  „mikroelemekkel” 
Dózis: 1dl oldat, 10l vízhez keverve Vámtarifaszám: 31052090

 
Gyártó:   Anthera Kft. 

címe:      6033 Városföld, Béke u. 48.
statisztikai számjele: 1   0596522 4675 113 03

www.anthera.hu

Forgalmazó:

Valamennyi szobai virágos és levéldísznövényhez
kondícionáló tápanyag utánpótlására, öntözésére

Felhasználás, óvintézkedések, gyártás dátuma: lásd a hátoldalon

termékcsalád

Balkon- és virágzó dísznövény tápoldat 
Terra Flower

Termék jelölés: NPK Műtrágya oldat  „bórral” Vtsz.szám: 31052090

 
Gyártó:   Anthera Kft. 

címe:      6033 Városföld, Béke u. 48.
statisztikai számjele: 1   0596522 4675 113 03

www.anthera.hu

Forgalmazó:

Valamennyi virágzatukkal díszítő balkonládás és 
dézsás növények virágoztató oldatos öntözésére

Felhasználás, óvintézkedések, gyártás dátuma: lásd a hátoldalon

termékcsalád

Dózis: 15-30 l/ha

Dózis: 1dl oldat, 10l vízhez keverve

Örökzöld, dísznövény, pázsit tápoldat 
Terra Garden

Termék jelölés: NPK Műtrágya oldat  „mikroelemekkel” 
Dózis: 1dl oldat, 10l vízhez keverve Vámtarifaszám: 31052090

 
Gyártó:   Anthera Kft. 

címe:      6033 Városföld, Béke u. 48.
statisztikai számjele: 1   0596522 4675 113 03

www.anthera.hu

Forgalmazó:

Fenyőfélék, tuják, borókafélék és egyéb örökzöld 
növények tápanyag utánpótlására, öntözésére

Felhasználás, óvintézkedések, gyártás dátuma: lásd a hátoldalon

termékcsalád

TERRA SOROZAT, KONCEPCIÓ

Dózis: 15-30 l/haDózis: 15-30 l/ha

Növénykondícionáló készítmény

Terra Speed

Forgalomba hozatali engedély száma: �6300/1488-1/2020. NÉBIH
Engedély érvényessége: 2030. április 24. Vámtarifaszám: 310100

Dózis: 15-30 l/haDózis: 15-30 l/ha

Forgalomba hozatali engedély szám: �6300/1488-1/2020. NÉBIH
Vámtarifaszám: 310100

Terra Speed
Növénykondícionáló készítmény

Gyártás dátuma:

Garantált nettó térfogat:

Felhasználható: 
valamennyi szántóföldi kultúrában.
Dózis: 15-30 l/ha

Felhasználása: 
Szántóföldi kultúrák állománykezelésére 15-30 l/ha 
mennyiségben, a tenyészidőszak alatt 2 alkalommal, 
150-400 l/ha vízmennyiséggel kijuttatva. 

A méhek és egyéb beporzást végző rovarok védelme 
érdekében virágzási időszakban nem alkalmazható! 
Virágzó gyomnövények jelenléte esetén nem alkalmazható!
Növényvédő szerekkel és más termésnövelő anyagokkal 
történő együttes kijuttatás előtt keverési próbát szükséges 
végezni!

  Munkaegészségügyi várakozási idő:
0 nap

  Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás:
nem jelölésköteles

Figyelem:
H 319    Súlyos szemirritációt okoz.

Óvintézkedések:
P 102    Gyermekektől elzárva tartandó.
P 264    A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.
P 270    A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
P 280    Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező
P 302 + P352   HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.
P 305+P351+P338  SZEMBE KERÜLÉS esetén: 
    Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. 
    Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. 
    Az öblítés folytatása.
P 337+P313  Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.
P 501    A tartalom/edény elhelyezése: települési hulladékként kezelhető.

Tárolás, eltarthatóság: 
Száraz, hűvös, jól szellőző, napfénytől védett, 
fedett helyen, eredeti, zárt csomagolásban 2 évig.

Munkavédelmi előírás: 
A készítménnyel végzett munka során figyelembe kell venni a mindenkor érvényes munkaegészségügyi előírásokat. 
Szembe, szájba, sérült bőrfelületre jutását kerülni kell. 
Elsősegély nyújtási eljárás: 
Fertőzés, allergiás megbetegedés esetén vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani. Helyszíni 
elsősegély után (lásd általános eljárás) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

 Környezetvédelmi előírás:
Tilos a készítményt, fel nem használt maradékát, azzal szennyezett csomagoló burkolatot folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, 
tározókba juttatni.  Bioszféra rezervátumokban, fokozottan védett területeken felhasználása tilos! 
Természetvédelmi területeken, nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben kizárólag az illetékes nemzeti park igazgatóság 
előzetes engedélyével juttatható ki. A vízi szervezetek védelme és a vízminőség biztosítása érdekében tilos a 
készítményt az álló- és folyóvizek partjától számított 50 m-es távolságon belül tárolni és kijuttatni.

 
Gyártó, engedélytulajdonos:   Anthera Kft. 

címe:      6033 Városföld, Béke u. 48.
statisztikai számjele: 1   0596522 4675 113 03

www.anthera.hu

Forgalmazó:

Felhasználás, óvintézkedések, gyártás dátuma: lásd a hátoldalon

termékcsalád



TERRA PLUS SOROZAT, KONCEPCIÓ

Általános növénykondícionáló tápoldat 
Terra Good

Termék jelölés: NPK Műtrágya oldat  „mikroelemekkel” 
Dózis: 1dl oldat, 10l vízhez keverve Vámtarifaszám: 31052090

 
Gyártó:   Anthera Kft. 

címe:      6033 Városföld, Béke u. 48.
statisztikai számjele: 1   0596522 4675 113 03

www.anthera.hu

Forgalmazó:

Valamennyi szobai virágos és levéldísznövényhez
kondícionáló tápanyag utánpótlására, öntözésére

Felhasználás, óvintézkedések, gyártás dátuma: lásd a hátoldalon

termékcsalád

Balkon- és virágzó dísznövény tápoldat 
Terra Flower

Termék jelölés: NPK Műtrágya oldat  „bórral” Vtsz.szám: 31052090

 
Gyártó:   Anthera Kft. 

címe:      6033 Városföld, Béke u. 48.
statisztikai számjele: 1   0596522 4675 113 03

www.anthera.hu

Forgalmazó:

Valamennyi virágzatukkal díszítő balkonládás és 
dézsás növények virágoztató oldatos öntözésére

Felhasználás, óvintézkedések, gyártás dátuma: lásd a hátoldalon

termékcsalád

Dózis: 15-30 l/ha

Dózis: 1dl oldat, 10l vízhez keverve

Örökzöld, dísznövény, pázsit tápoldat 
Terra Garden

Termék jelölés: NPK Műtrágya oldat  „mikroelemekkel” 
Dózis: 1dl oldat, 10l vízhez keverve Vámtarifaszám: 31052090

 
Gyártó:   Anthera Kft. 

címe:      6033 Városföld, Béke u. 48.
statisztikai számjele: 1   0596522 4675 113 03

www.anthera.hu

Forgalmazó:

Fenyőfélék, tuják, borókafélék és egyéb örökzöld 
növények tápanyag utánpótlására, öntözésére

Felhasználás, óvintézkedések, gyártás dátuma: lásd a hátoldalon

termékcsalád

TERRA SOROZAT, KONCEPCIÓ

Dózis: 15-30 l/haDózis: 15-30 l/ha

Növénykondícionáló készítmény

Terra Speed

Forgalomba hozatali engedély száma: �6300/1488-1/2020. NÉBIH
Engedély érvényessége: 2030. április 24. Vámtarifaszám: 310100

Dózis: 15-30 l/haDózis: 15-30 l/ha

Forgalomba hozatali engedély szám: �6300/1488-1/2020. NÉBIH
Vámtarifaszám: 310100

Terra Speed
Növénykondícionáló készítmény

Gyártás dátuma:

Garantált nettó térfogat:

Felhasználható: 
valamennyi szántóföldi kultúrában.
Dózis: 15-30 l/ha

Felhasználása: 
Szántóföldi kultúrák állománykezelésére 15-30 l/ha 
mennyiségben, a tenyészidőszak alatt 2 alkalommal, 
150-400 l/ha vízmennyiséggel kijuttatva. 

A méhek és egyéb beporzást végző rovarok védelme 
érdekében virágzási időszakban nem alkalmazható! 
Virágzó gyomnövények jelenléte esetén nem alkalmazható!
Növényvédő szerekkel és más termésnövelő anyagokkal 
történő együttes kijuttatás előtt keverési próbát szükséges 
végezni!

  Munkaegészségügyi várakozási idő:
0 nap

  Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás:
nem jelölésköteles

Figyelem:
H 319    Súlyos szemirritációt okoz.

Óvintézkedések:
P 102    Gyermekektől elzárva tartandó.
P 264    A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.
P 270    A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
P 280    Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező
P 302 + P352   HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.
P 305+P351+P338  SZEMBE KERÜLÉS esetén: 
    Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. 
    Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. 
    Az öblítés folytatása.
P 337+P313  Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.
P 501    A tartalom/edény elhelyezése: települési hulladékként kezelhető.

Tárolás, eltarthatóság: 
Száraz, hűvös, jól szellőző, napfénytől védett, 
fedett helyen, eredeti, zárt csomagolásban 2 évig.

Munkavédelmi előírás: 
A készítménnyel végzett munka során figyelembe kell venni a mindenkor érvényes munkaegészségügyi előírásokat. 
Szembe, szájba, sérült bőrfelületre jutását kerülni kell. 
Elsősegély nyújtási eljárás: 
Fertőzés, allergiás megbetegedés esetén vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani. Helyszíni 
elsősegély után (lásd általános eljárás) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

 Környezetvédelmi előírás:
Tilos a készítményt, fel nem használt maradékát, azzal szennyezett csomagoló burkolatot folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, 
tározókba juttatni.  Bioszféra rezervátumokban, fokozottan védett területeken felhasználása tilos! 
Természetvédelmi területeken, nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben kizárólag az illetékes nemzeti park igazgatóság 
előzetes engedélyével juttatható ki. A vízi szervezetek védelme és a vízminőség biztosítása érdekében tilos a 
készítményt az álló- és folyóvizek partjától számított 50 m-es távolságon belül tárolni és kijuttatni.

 
Gyártó, engedélytulajdonos:   Anthera Kft. 

címe:      6033 Városföld, Béke u. 48.
statisztikai számjele: 1   0596522 4675 113 03

www.anthera.hu

Forgalmazó:

Felhasználás, óvintézkedések, gyártás dátuma: lásd a hátoldalon

termékcsalád



LOGÓ FELHASZNÁLÁS

EGY TERMÉKENY KAPCSOLAT

Felhasznált szinek:

R: 85 G: 152 B: 59#55983BC 72 M 17 Y 100 K 4pantone 363c

R: 75 G: 160 B: 217#4BA0D9C 69 M 24 Y 0 K 0pantone 299c

R: 91 G: 91 B: 91#5B5B5BC 59 M 49 Y 48 K 43pantone 432c

R: 153 G: 137 B: 10#99890AC 11 M 15 Y 100 K11c 44pantone 111c

Az Anthera új arculatának tervezése során fontosnak tarto�uk az erede� logó koncepcióját. 
Készítése közben átemeltük a főbb szimbólumokat, mondanivalóját, és mindezeket újra gondolva, 

leegyszerüsítve hoztuk létre a modern új Anthera logó koncepciót.

Általános növénykondícionáló tápoldat 
Terra Good

Termék jelölés: NPK Műtrágya oldat  „mikroelemekkel” 
Dózis: 1dl oldat, 10l vízhez keverve Vámtarifaszám: 31052090

 
Gyártó:   Anthera Kft. 

címe:      6033 Városföld, Béke u. 48.
statisztikai számjele: 1   0596522 4675 113 03

www.anthera.hu

Forgalmazó:

Valamennyi szobai virágos és levéldísznövényhez
kondícionáló tápanyag utánpótlására, öntözésére

Felhasználás, óvintézkedések, gyártás dátuma: lásd a hátoldalon

termékcsalád

Balkon- és virágzó dísznövény tápoldat 
Terra Flower

Termék jelölés: NPK Műtrágya oldat  „bórral” Vtsz.szám: 31052090

 
Gyártó:   Anthera Kft. 

címe:      6033 Városföld, Béke u. 48.
statisztikai számjele: 1   0596522 4675 113 03

www.anthera.hu

Forgalmazó:

Valamennyi virágzatukkal díszítő balkonládás és 
dézsás növények virágoztató oldatos öntözésére

Felhasználás, óvintézkedések, gyártás dátuma: lásd a hátoldalon

termékcsalád

Dózis: 15-30 l/ha

Dózis: 1dl oldat, 10l vízhez keverve

Örökzöld, dísznövény, pázsit tápoldat 
Terra Garden

Termék jelölés: NPK Műtrágya oldat  „mikroelemekkel” 
Dózis: 1dl oldat, 10l vízhez keverve Vámtarifaszám: 31052090

 
Gyártó:   Anthera Kft. 

címe:      6033 Városföld, Béke u. 48.
statisztikai számjele: 1   0596522 4675 113 03

www.anthera.hu

Forgalmazó:

Fenyőfélék, tuják, borókafélék és egyéb örökzöld 
növények tápanyag utánpótlására, öntözésére

Felhasználás, óvintézkedések, gyártás dátuma: lásd a hátoldalon

termékcsalád

TERRA SOROZAT, KONCEPCIÓ

Dózis: 15-30 l/haDózis: 15-30 l/ha

Növénykondícionáló készítmény

Terra Speed

Forgalomba hozatali engedély száma: �6300/1488-1/2020. NÉBIH
Engedély érvényessége: 2030. április 24. Vámtarifaszám: 310100

Dózis: 15-30 l/haDózis: 15-30 l/ha

Forgalomba hozatali engedély szám: �6300/1488-1/2020. NÉBIH
Vámtarifaszám: 310100

Terra Speed
Növénykondícionáló készítmény

Gyártás dátuma:

Garantált nettó térfogat:

Felhasználható: 
valamennyi szántóföldi kultúrában.
Dózis: 15-30 l/ha

Felhasználása: 
Szántóföldi kultúrák állománykezelésére 15-30 l/ha 
mennyiségben, a tenyészidőszak alatt 2 alkalommal, 
150-400 l/ha vízmennyiséggel kijuttatva. 

A méhek és egyéb beporzást végző rovarok védelme 
érdekében virágzási időszakban nem alkalmazható! 
Virágzó gyomnövények jelenléte esetén nem alkalmazható!
Növényvédő szerekkel és más termésnövelő anyagokkal 
történő együttes kijuttatás előtt keverési próbát szükséges 
végezni!

  Munkaegészségügyi várakozási idő:
0 nap

  Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás:
nem jelölésköteles

Figyelem:
H 319    Súlyos szemirritációt okoz.

Óvintézkedések:
P 102    Gyermekektől elzárva tartandó.
P 264    A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.
P 270    A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
P 280    Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező
P 302 + P352   HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.
P 305+P351+P338  SZEMBE KERÜLÉS esetén: 
    Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. 
    Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. 
    Az öblítés folytatása.
P 337+P313  Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.
P 501    A tartalom/edény elhelyezése: települési hulladékként kezelhető.

Tárolás, eltarthatóság: 
Száraz, hűvös, jól szellőző, napfénytől védett, 
fedett helyen, eredeti, zárt csomagolásban 2 évig.

Munkavédelmi előírás: 
A készítménnyel végzett munka során figyelembe kell venni a mindenkor érvényes munkaegészségügyi előírásokat. 
Szembe, szájba, sérült bőrfelületre jutását kerülni kell. 
Elsősegély nyújtási eljárás: 
Fertőzés, allergiás megbetegedés esetén vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani. Helyszíni 
elsősegély után (lásd általános eljárás) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

 Környezetvédelmi előírás:
Tilos a készítményt, fel nem használt maradékát, azzal szennyezett csomagoló burkolatot folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, 
tározókba juttatni.  Bioszféra rezervátumokban, fokozottan védett területeken felhasználása tilos! 
Természetvédelmi területeken, nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben kizárólag az illetékes nemzeti park igazgatóság 
előzetes engedélyével juttatható ki. A vízi szervezetek védelme és a vízminőség biztosítása érdekében tilos a 
készítményt az álló- és folyóvizek partjától számított 50 m-es távolságon belül tárolni és kijuttatni.

 
Gyártó, engedélytulajdonos:   Anthera Kft. 

címe:      6033 Városföld, Béke u. 48.
statisztikai számjele: 1   0596522 4675 113 03

www.anthera.hu

Forgalmazó:

Felhasználás, óvintézkedések, gyártás dátuma: lásd a hátoldalon

termékcsalád



LOGÓ KIEGÉSZÍTŐK

www.anthera.hu

Általános növénykondícionáló tápoldat 
Terra Good

Termék jelölés: NPK Műtrágya oldat  „mikroelemekkel” 
Dózis: 1dl oldat, 10l vízhez keverve Vámtarifaszám: 31052090

 
Gyártó:   Anthera Kft. 

címe:      6033 Városföld, Béke u. 48.
statisztikai számjele: 1   0596522 4675 113 03

www.anthera.hu

Forgalmazó:

Valamennyi szobai virágos és levéldísznövényhez
kondícionáló tápanyag utánpótlására, öntözésére

Felhasználás, óvintézkedések, gyártás dátuma: lásd a hátoldalon

termékcsalád

Balkon- és virágzó dísznövény tápoldat 
Terra Flower

Termék jelölés: NPK Műtrágya oldat  „bórral” Vtsz.szám: 31052090

 
Gyártó:   Anthera Kft. 

címe:      6033 Városföld, Béke u. 48.
statisztikai számjele: 1   0596522 4675 113 03

www.anthera.hu

Forgalmazó:

Valamennyi virágzatukkal díszítő balkonládás és 
dézsás növények virágoztató oldatos öntözésére

Felhasználás, óvintézkedések, gyártás dátuma: lásd a hátoldalon

termékcsalád

Dózis: 15-30 l/ha

Dózis: 1dl oldat, 10l vízhez keverve

Örökzöld, dísznövény, pázsit tápoldat 
Terra Garden

Termék jelölés: NPK Műtrágya oldat  „mikroelemekkel” 
Dózis: 1dl oldat, 10l vízhez keverve Vámtarifaszám: 31052090

 
Gyártó:   Anthera Kft. 

címe:      6033 Városföld, Béke u. 48.
statisztikai számjele: 1   0596522 4675 113 03

www.anthera.hu

Forgalmazó:

Fenyőfélék, tuják, borókafélék és egyéb örökzöld 
növények tápanyag utánpótlására, öntözésére

Felhasználás, óvintézkedések, gyártás dátuma: lásd a hátoldalon

termékcsalád

TERRA SOROZAT, KONCEPCIÓ

Dózis: 15-30 l/haDózis: 15-30 l/ha

Növénykondícionáló készítmény

Terra Speed

Forgalomba hozatali engedély száma: �6300/1488-1/2020. NÉBIH
Engedély érvényessége: 2030. április 24. Vámtarifaszám: 310100

Dózis: 15-30 l/haDózis: 15-30 l/ha

Forgalomba hozatali engedély szám: �6300/1488-1/2020. NÉBIH
Vámtarifaszám: 310100

Terra Speed
Növénykondícionáló készítmény

Gyártás dátuma:

Garantált nettó térfogat:

Felhasználható: 
valamennyi szántóföldi kultúrában.
Dózis: 15-30 l/ha

Felhasználása: 
Szántóföldi kultúrák állománykezelésére 15-30 l/ha 
mennyiségben, a tenyészidőszak alatt 2 alkalommal, 
150-400 l/ha vízmennyiséggel kijuttatva. 

A méhek és egyéb beporzást végző rovarok védelme 
érdekében virágzási időszakban nem alkalmazható! 
Virágzó gyomnövények jelenléte esetén nem alkalmazható!
Növényvédő szerekkel és más termésnövelő anyagokkal 
történő együttes kijuttatás előtt keverési próbát szükséges 
végezni!

  Munkaegészségügyi várakozási idő:
0 nap

  Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás:
nem jelölésköteles

Figyelem:
H 319    Súlyos szemirritációt okoz.

Óvintézkedések:
P 102    Gyermekektől elzárva tartandó.
P 264    A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.
P 270    A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
P 280    Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező
P 302 + P352   HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.
P 305+P351+P338  SZEMBE KERÜLÉS esetén: 
    Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. 
    Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. 
    Az öblítés folytatása.
P 337+P313  Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.
P 501    A tartalom/edény elhelyezése: települési hulladékként kezelhető.

Tárolás, eltarthatóság: 
Száraz, hűvös, jól szellőző, napfénytől védett, 
fedett helyen, eredeti, zárt csomagolásban 2 évig.

Munkavédelmi előírás: 
A készítménnyel végzett munka során figyelembe kell venni a mindenkor érvényes munkaegészségügyi előírásokat. 
Szembe, szájba, sérült bőrfelületre jutását kerülni kell. 
Elsősegély nyújtási eljárás: 
Fertőzés, allergiás megbetegedés esetén vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani. Helyszíni 
elsősegély után (lásd általános eljárás) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

 Környezetvédelmi előírás:
Tilos a készítményt, fel nem használt maradékát, azzal szennyezett csomagoló burkolatot folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, 
tározókba juttatni.  Bioszféra rezervátumokban, fokozottan védett területeken felhasználása tilos! 
Természetvédelmi területeken, nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben kizárólag az illetékes nemzeti park igazgatóság 
előzetes engedélyével juttatható ki. A vízi szervezetek védelme és a vízminőség biztosítása érdekében tilos a 
készítményt az álló- és folyóvizek partjától számított 50 m-es távolságon belül tárolni és kijuttatni.

 
Gyártó, engedélytulajdonos:   Anthera Kft. 

címe:      6033 Városföld, Béke u. 48.
statisztikai számjele: 1   0596522 4675 113 03

www.anthera.hu

Forgalmazó:

Felhasználás, óvintézkedések, gyártás dátuma: lásd a hátoldalon

termékcsalád



JÁRMŰ DESIGN

Általános növénykondícionáló tápoldat 
Terra Good

Termék jelölés: NPK Műtrágya oldat  „mikroelemekkel” 
Dózis: 1dl oldat, 10l vízhez keverve Vámtarifaszám: 31052090

 
Gyártó:   Anthera Kft. 

címe:      6033 Városföld, Béke u. 48.
statisztikai számjele: 1   0596522 4675 113 03

www.anthera.hu

Forgalmazó:

Valamennyi szobai virágos és levéldísznövényhez
kondícionáló tápanyag utánpótlására, öntözésére

Felhasználás, óvintézkedések, gyártás dátuma: lásd a hátoldalon

termékcsalád

Balkon- és virágzó dísznövény tápoldat 
Terra Flower

Termék jelölés: NPK Műtrágya oldat  „bórral” Vtsz.szám: 31052090

 
Gyártó:   Anthera Kft. 

címe:      6033 Városföld, Béke u. 48.
statisztikai számjele: 1   0596522 4675 113 03

www.anthera.hu

Forgalmazó:

Valamennyi virágzatukkal díszítő balkonládás és 
dézsás növények virágoztató oldatos öntözésére

Felhasználás, óvintézkedések, gyártás dátuma: lásd a hátoldalon

termékcsalád

Dózis: 15-30 l/ha

Dózis: 1dl oldat, 10l vízhez keverve

Örökzöld, dísznövény, pázsit tápoldat 
Terra Garden

Termék jelölés: NPK Műtrágya oldat  „mikroelemekkel” 
Dózis: 1dl oldat, 10l vízhez keverve Vámtarifaszám: 31052090

 
Gyártó:   Anthera Kft. 

címe:      6033 Városföld, Béke u. 48.
statisztikai számjele: 1   0596522 4675 113 03

www.anthera.hu

Forgalmazó:

Fenyőfélék, tuják, borókafélék és egyéb örökzöld 
növények tápanyag utánpótlására, öntözésére

Felhasználás, óvintézkedések, gyártás dátuma: lásd a hátoldalon

termékcsalád

TERRA SOROZAT, KONCEPCIÓ

Dózis: 15-30 l/haDózis: 15-30 l/ha

Növénykondícionáló készítmény

Terra Speed

Forgalomba hozatali engedély száma: �6300/1488-1/2020. NÉBIH
Engedély érvényessége: 2030. április 24. Vámtarifaszám: 310100

Dózis: 15-30 l/haDózis: 15-30 l/ha

Forgalomba hozatali engedély szám: �6300/1488-1/2020. NÉBIH
Vámtarifaszám: 310100

Terra Speed
Növénykondícionáló készítmény

Gyártás dátuma:

Garantált nettó térfogat:

Felhasználható: 
valamennyi szántóföldi kultúrában.
Dózis: 15-30 l/ha

Felhasználása: 
Szántóföldi kultúrák állománykezelésére 15-30 l/ha 
mennyiségben, a tenyészidőszak alatt 2 alkalommal, 
150-400 l/ha vízmennyiséggel kijuttatva. 

A méhek és egyéb beporzást végző rovarok védelme 
érdekében virágzási időszakban nem alkalmazható! 
Virágzó gyomnövények jelenléte esetén nem alkalmazható!
Növényvédő szerekkel és más termésnövelő anyagokkal 
történő együttes kijuttatás előtt keverési próbát szükséges 
végezni!

  Munkaegészségügyi várakozási idő:
0 nap

  Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás:
nem jelölésköteles

Figyelem:
H 319    Súlyos szemirritációt okoz.

Óvintézkedések:
P 102    Gyermekektől elzárva tartandó.
P 264    A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.
P 270    A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
P 280    Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező
P 302 + P352   HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.
P 305+P351+P338  SZEMBE KERÜLÉS esetén: 
    Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. 
    Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. 
    Az öblítés folytatása.
P 337+P313  Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.
P 501    A tartalom/edény elhelyezése: települési hulladékként kezelhető.

Tárolás, eltarthatóság: 
Száraz, hűvös, jól szellőző, napfénytől védett, 
fedett helyen, eredeti, zárt csomagolásban 2 évig.

Munkavédelmi előírás: 
A készítménnyel végzett munka során figyelembe kell venni a mindenkor érvényes munkaegészségügyi előírásokat. 
Szembe, szájba, sérült bőrfelületre jutását kerülni kell. 
Elsősegély nyújtási eljárás: 
Fertőzés, allergiás megbetegedés esetén vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani. Helyszíni 
elsősegély után (lásd általános eljárás) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

 Környezetvédelmi előírás:
Tilos a készítményt, fel nem használt maradékát, azzal szennyezett csomagoló burkolatot folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, 
tározókba juttatni.  Bioszféra rezervátumokban, fokozottan védett területeken felhasználása tilos! 
Természetvédelmi területeken, nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben kizárólag az illetékes nemzeti park igazgatóság 
előzetes engedélyével juttatható ki. A vízi szervezetek védelme és a vízminőség biztosítása érdekében tilos a 
készítményt az álló- és folyóvizek partjától számított 50 m-es távolságon belül tárolni és kijuttatni.

 
Gyártó, engedélytulajdonos:   Anthera Kft. 

címe:      6033 Városföld, Béke u. 48.
statisztikai számjele: 1   0596522 4675 113 03

www.anthera.hu

Forgalmazó:

Felhasználás, óvintézkedések, gyártás dátuma: lásd a hátoldalon

termékcsalád



CÉGESPAPÍR, NÉVJEGY, BORÍTÉK
KOVÁCS IMREmarketing igazgató
+36 70 3802-265

kovacs.imre@anthera.hu

Központ:
6033 Városföld, Béke u. 48.

Tel.: +36 (76) 474 147, Fax: +36 (76) 474 559
E-mail: info@anthera.hu, web: anthera.hu

Agrokémiai telep:
6033 Városföld, ÁG Központ 56. 

Telefon: +36 (76) 474 476

www.anthera.hu

MŰTRÁGYA     VETŐMAG     NÖVÉNYVÉDŐSZER     TERMÉNYKERESKEDELEM

EGY TERMÉKENY KAPCSOLAT

Általános növénykondícionáló tápoldat 
Terra Good

Termék jelölés: NPK Műtrágya oldat  „mikroelemekkel” 
Dózis: 1dl oldat, 10l vízhez keverve Vámtarifaszám: 31052090

 
Gyártó:   Anthera Kft. 

címe:      6033 Városföld, Béke u. 48.
statisztikai számjele: 1   0596522 4675 113 03

www.anthera.hu

Forgalmazó:

Valamennyi szobai virágos és levéldísznövényhez
kondícionáló tápanyag utánpótlására, öntözésére

Felhasználás, óvintézkedések, gyártás dátuma: lásd a hátoldalon

termékcsalád

Balkon- és virágzó dísznövény tápoldat 
Terra Flower

Termék jelölés: NPK Műtrágya oldat  „bórral” Vtsz.szám: 31052090

 
Gyártó:   Anthera Kft. 

címe:      6033 Városföld, Béke u. 48.
statisztikai számjele: 1   0596522 4675 113 03

www.anthera.hu

Forgalmazó:

Valamennyi virágzatukkal díszítő balkonládás és 
dézsás növények virágoztató oldatos öntözésére

Felhasználás, óvintézkedések, gyártás dátuma: lásd a hátoldalon

termékcsalád

Dózis: 15-30 l/ha

Dózis: 1dl oldat, 10l vízhez keverve

Örökzöld, dísznövény, pázsit tápoldat 
Terra Garden

Termék jelölés: NPK Műtrágya oldat  „mikroelemekkel” 
Dózis: 1dl oldat, 10l vízhez keverve Vámtarifaszám: 31052090

 
Gyártó:   Anthera Kft. 

címe:      6033 Városföld, Béke u. 48.
statisztikai számjele: 1   0596522 4675 113 03

www.anthera.hu

Forgalmazó:

Fenyőfélék, tuják, borókafélék és egyéb örökzöld 
növények tápanyag utánpótlására, öntözésére

Felhasználás, óvintézkedések, gyártás dátuma: lásd a hátoldalon

termékcsalád

TERRA SOROZAT, KONCEPCIÓ

Dózis: 15-30 l/haDózis: 15-30 l/ha

Növénykondícionáló készítmény

Terra Speed

Forgalomba hozatali engedély száma: �6300/1488-1/2020. NÉBIH
Engedély érvényessége: 2030. április 24. Vámtarifaszám: 310100

Dózis: 15-30 l/haDózis: 15-30 l/ha

Forgalomba hozatali engedély szám: �6300/1488-1/2020. NÉBIH
Vámtarifaszám: 310100

Terra Speed
Növénykondícionáló készítmény

Gyártás dátuma:

Garantált nettó térfogat:

Felhasználható: 
valamennyi szántóföldi kultúrában.
Dózis: 15-30 l/ha

Felhasználása: 
Szántóföldi kultúrák állománykezelésére 15-30 l/ha 
mennyiségben, a tenyészidőszak alatt 2 alkalommal, 
150-400 l/ha vízmennyiséggel kijuttatva. 

A méhek és egyéb beporzást végző rovarok védelme 
érdekében virágzási időszakban nem alkalmazható! 
Virágzó gyomnövények jelenléte esetén nem alkalmazható!
Növényvédő szerekkel és más termésnövelő anyagokkal 
történő együttes kijuttatás előtt keverési próbát szükséges 
végezni!

  Munkaegészségügyi várakozási idő:
0 nap

  Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás:
nem jelölésköteles

Figyelem:
H 319    Súlyos szemirritációt okoz.

Óvintézkedések:
P 102    Gyermekektől elzárva tartandó.
P 264    A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.
P 270    A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
P 280    Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező
P 302 + P352   HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.
P 305+P351+P338  SZEMBE KERÜLÉS esetén: 
    Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. 
    Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. 
    Az öblítés folytatása.
P 337+P313  Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.
P 501    A tartalom/edény elhelyezése: települési hulladékként kezelhető.

Tárolás, eltarthatóság: 
Száraz, hűvös, jól szellőző, napfénytől védett, 
fedett helyen, eredeti, zárt csomagolásban 2 évig.

Munkavédelmi előírás: 
A készítménnyel végzett munka során figyelembe kell venni a mindenkor érvényes munkaegészségügyi előírásokat. 
Szembe, szájba, sérült bőrfelületre jutását kerülni kell. 
Elsősegély nyújtási eljárás: 
Fertőzés, allergiás megbetegedés esetén vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani. Helyszíni 
elsősegély után (lásd általános eljárás) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

 Környezetvédelmi előírás:
Tilos a készítményt, fel nem használt maradékát, azzal szennyezett csomagoló burkolatot folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, 
tározókba juttatni.  Bioszféra rezervátumokban, fokozottan védett területeken felhasználása tilos! 
Természetvédelmi területeken, nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben kizárólag az illetékes nemzeti park igazgatóság 
előzetes engedélyével juttatható ki. A vízi szervezetek védelme és a vízminőség biztosítása érdekében tilos a 
készítményt az álló- és folyóvizek partjától számított 50 m-es távolságon belül tárolni és kijuttatni.

 
Gyártó, engedélytulajdonos:   Anthera Kft. 

címe:      6033 Városföld, Béke u. 48.
statisztikai számjele: 1   0596522 4675 113 03

www.anthera.hu

Forgalmazó:

Felhasználás, óvintézkedések, gyártás dátuma: lásd a hátoldalon

termékcsalád



EK MŰTRÁGYA ZSÁK DESIGN

UN 2067

UN 2067

UN 2067

Nettó tömeg: 50 Kg

Nettó tömeg: 10 Kg

Termékinformáció:

Egy termékeny kapcsolat

Egy termékeny kapcsolat

Egy termékeny kapcsolat

Termékinformáció:

Termékinformáció:

Forgalmazó:ANTHERA Kft. Városföld, Béke u. 48.

Forgalmazó:ANTHERA Kft. Városföld, Béke u. 48.

Forgalmazó:ANTHERA Kft. Városföld, Béke u. 48.
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EK MŰTRÁGYA

EK MŰTRÁGYA

EK MŰTRÁGYA

Általános növénykondícionáló tápoldat 
Terra Good

Termék jelölés: NPK Műtrágya oldat  „mikroelemekkel” 
Dózis: 1dl oldat, 10l vízhez keverve Vámtarifaszám: 31052090

 
Gyártó:   Anthera Kft. 

címe:      6033 Városföld, Béke u. 48.
statisztikai számjele: 1   0596522 4675 113 03

www.anthera.hu

Forgalmazó:

Valamennyi szobai virágos és levéldísznövényhez
kondícionáló tápanyag utánpótlására, öntözésére

Felhasználás, óvintézkedések, gyártás dátuma: lásd a hátoldalon

termékcsalád

Balkon- és virágzó dísznövény tápoldat 
Terra Flower

Termék jelölés: NPK Műtrágya oldat  „bórral” Vtsz.szám: 31052090

 
Gyártó:   Anthera Kft. 

címe:      6033 Városföld, Béke u. 48.
statisztikai számjele: 1   0596522 4675 113 03

www.anthera.hu

Forgalmazó:

Valamennyi virágzatukkal díszítő balkonládás és 
dézsás növények virágoztató oldatos öntözésére

Felhasználás, óvintézkedések, gyártás dátuma: lásd a hátoldalon

termékcsalád

Dózis: 15-30 l/ha

Dózis: 1dl oldat, 10l vízhez keverve

Örökzöld, dísznövény, pázsit tápoldat 
Terra Garden

Termék jelölés: NPK Műtrágya oldat  „mikroelemekkel” 
Dózis: 1dl oldat, 10l vízhez keverve Vámtarifaszám: 31052090

 
Gyártó:   Anthera Kft. 

címe:      6033 Városföld, Béke u. 48.
statisztikai számjele: 1   0596522 4675 113 03

www.anthera.hu

Forgalmazó:

Fenyőfélék, tuják, borókafélék és egyéb örökzöld 
növények tápanyag utánpótlására, öntözésére

Felhasználás, óvintézkedések, gyártás dátuma: lásd a hátoldalon

termékcsalád

TERRA SOROZAT, KONCEPCIÓ

Dózis: 15-30 l/haDózis: 15-30 l/ha

Növénykondícionáló készítmény

Terra Speed

Forgalomba hozatali engedély száma: �6300/1488-1/2020. NÉBIH
Engedély érvényessége: 2030. április 24. Vámtarifaszám: 310100

Dózis: 15-30 l/haDózis: 15-30 l/ha

Forgalomba hozatali engedély szám: �6300/1488-1/2020. NÉBIH
Vámtarifaszám: 310100

Terra Speed
Növénykondícionáló készítmény

Gyártás dátuma:

Garantált nettó térfogat:

Felhasználható: 
valamennyi szántóföldi kultúrában.
Dózis: 15-30 l/ha

Felhasználása: 
Szántóföldi kultúrák állománykezelésére 15-30 l/ha 
mennyiségben, a tenyészidőszak alatt 2 alkalommal, 
150-400 l/ha vízmennyiséggel kijuttatva. 

A méhek és egyéb beporzást végző rovarok védelme 
érdekében virágzási időszakban nem alkalmazható! 
Virágzó gyomnövények jelenléte esetén nem alkalmazható!
Növényvédő szerekkel és más termésnövelő anyagokkal 
történő együttes kijuttatás előtt keverési próbát szükséges 
végezni!

  Munkaegészségügyi várakozási idő:
0 nap

  Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás:
nem jelölésköteles

Figyelem:
H 319    Súlyos szemirritációt okoz.

Óvintézkedések:
P 102    Gyermekektől elzárva tartandó.
P 264    A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.
P 270    A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
P 280    Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező
P 302 + P352   HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.
P 305+P351+P338  SZEMBE KERÜLÉS esetén: 
    Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. 
    Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. 
    Az öblítés folytatása.
P 337+P313  Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.
P 501    A tartalom/edény elhelyezése: települési hulladékként kezelhető.

Tárolás, eltarthatóság: 
Száraz, hűvös, jól szellőző, napfénytől védett, 
fedett helyen, eredeti, zárt csomagolásban 2 évig.

Munkavédelmi előírás: 
A készítménnyel végzett munka során figyelembe kell venni a mindenkor érvényes munkaegészségügyi előírásokat. 
Szembe, szájba, sérült bőrfelületre jutását kerülni kell. 
Elsősegély nyújtási eljárás: 
Fertőzés, allergiás megbetegedés esetén vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani. Helyszíni 
elsősegély után (lásd általános eljárás) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

 Környezetvédelmi előírás:
Tilos a készítményt, fel nem használt maradékát, azzal szennyezett csomagoló burkolatot folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, 
tározókba juttatni.  Bioszféra rezervátumokban, fokozottan védett területeken felhasználása tilos! 
Természetvédelmi területeken, nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben kizárólag az illetékes nemzeti park igazgatóság 
előzetes engedélyével juttatható ki. A vízi szervezetek védelme és a vízminőség biztosítása érdekében tilos a 
készítményt az álló- és folyóvizek partjától számított 50 m-es távolságon belül tárolni és kijuttatni.

 
Gyártó, engedélytulajdonos:   Anthera Kft. 

címe:      6033 Városföld, Béke u. 48.
statisztikai számjele: 1   0596522 4675 113 03

www.anthera.hu

Forgalmazó:

Felhasználás, óvintézkedések, gyártás dátuma: lásd a hátoldalon

termékcsalád



PROMÓCIÓS TERMÉKEK

Általános növénykondícionáló tápoldat 
Terra Good

Termék jelölés: NPK Műtrágya oldat  „mikroelemekkel” 
Dózis: 1dl oldat, 10l vízhez keverve Vámtarifaszám: 31052090

 
Gyártó:   Anthera Kft. 

címe:      6033 Városföld, Béke u. 48.
statisztikai számjele: 1   0596522 4675 113 03

www.anthera.hu

Forgalmazó:

Valamennyi szobai virágos és levéldísznövényhez
kondícionáló tápanyag utánpótlására, öntözésére

Felhasználás, óvintézkedések, gyártás dátuma: lásd a hátoldalon

termékcsalád

Balkon- és virágzó dísznövény tápoldat 
Terra Flower

Termék jelölés: NPK Műtrágya oldat  „bórral” Vtsz.szám: 31052090

 
Gyártó:   Anthera Kft. 

címe:      6033 Városföld, Béke u. 48.
statisztikai számjele: 1   0596522 4675 113 03

www.anthera.hu

Forgalmazó:

Valamennyi virágzatukkal díszítő balkonládás és 
dézsás növények virágoztató oldatos öntözésére

Felhasználás, óvintézkedések, gyártás dátuma: lásd a hátoldalon

termékcsalád

Dózis: 15-30 l/ha

Dózis: 1dl oldat, 10l vízhez keverve

Örökzöld, dísznövény, pázsit tápoldat 
Terra Garden

Termék jelölés: NPK Műtrágya oldat  „mikroelemekkel” 
Dózis: 1dl oldat, 10l vízhez keverve Vámtarifaszám: 31052090

 
Gyártó:   Anthera Kft. 

címe:      6033 Városföld, Béke u. 48.
statisztikai számjele: 1   0596522 4675 113 03

www.anthera.hu

Forgalmazó:

Fenyőfélék, tuják, borókafélék és egyéb örökzöld 
növények tápanyag utánpótlására, öntözésére

Felhasználás, óvintézkedések, gyártás dátuma: lásd a hátoldalon

termékcsalád

TERRA SOROZAT, KONCEPCIÓ

Dózis: 15-30 l/haDózis: 15-30 l/ha

Növénykondícionáló készítmény

Terra Speed

Forgalomba hozatali engedély száma: �6300/1488-1/2020. NÉBIH
Engedély érvényessége: 2030. április 24. Vámtarifaszám: 310100

Dózis: 15-30 l/haDózis: 15-30 l/ha

Forgalomba hozatali engedély szám: �6300/1488-1/2020. NÉBIH
Vámtarifaszám: 310100

Terra Speed
Növénykondícionáló készítmény

Gyártás dátuma:

Garantált nettó térfogat:

Felhasználható: 
valamennyi szántóföldi kultúrában.
Dózis: 15-30 l/ha

Felhasználása: 
Szántóföldi kultúrák állománykezelésére 15-30 l/ha 
mennyiségben, a tenyészidőszak alatt 2 alkalommal, 
150-400 l/ha vízmennyiséggel kijuttatva. 

A méhek és egyéb beporzást végző rovarok védelme 
érdekében virágzási időszakban nem alkalmazható! 
Virágzó gyomnövények jelenléte esetén nem alkalmazható!
Növényvédő szerekkel és más termésnövelő anyagokkal 
történő együttes kijuttatás előtt keverési próbát szükséges 
végezni!

  Munkaegészségügyi várakozási idő:
0 nap

  Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás:
nem jelölésköteles

Figyelem:
H 319    Súlyos szemirritációt okoz.

Óvintézkedések:
P 102    Gyermekektől elzárva tartandó.
P 264    A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.
P 270    A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
P 280    Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező
P 302 + P352   HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.
P 305+P351+P338  SZEMBE KERÜLÉS esetén: 
    Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. 
    Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. 
    Az öblítés folytatása.
P 337+P313  Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.
P 501    A tartalom/edény elhelyezése: települési hulladékként kezelhető.

Tárolás, eltarthatóság: 
Száraz, hűvös, jól szellőző, napfénytől védett, 
fedett helyen, eredeti, zárt csomagolásban 2 évig.

Munkavédelmi előírás: 
A készítménnyel végzett munka során figyelembe kell venni a mindenkor érvényes munkaegészségügyi előírásokat. 
Szembe, szájba, sérült bőrfelületre jutását kerülni kell. 
Elsősegély nyújtási eljárás: 
Fertőzés, allergiás megbetegedés esetén vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani. Helyszíni 
elsősegély után (lásd általános eljárás) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

 Környezetvédelmi előírás:
Tilos a készítményt, fel nem használt maradékát, azzal szennyezett csomagoló burkolatot folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, 
tározókba juttatni.  Bioszféra rezervátumokban, fokozottan védett területeken felhasználása tilos! 
Természetvédelmi területeken, nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben kizárólag az illetékes nemzeti park igazgatóság 
előzetes engedélyével juttatható ki. A vízi szervezetek védelme és a vízminőség biztosítása érdekében tilos a 
készítményt az álló- és folyóvizek partjától számított 50 m-es távolságon belül tárolni és kijuttatni.

 
Gyártó, engedélytulajdonos:   Anthera Kft. 

címe:      6033 Városföld, Béke u. 48.
statisztikai számjele: 1   0596522 4675 113 03

www.anthera.hu

Forgalmazó:

Felhasználás, óvintézkedések, gyártás dátuma: lásd a hátoldalon

termékcsalád



termékcsalád

anthera.huANTHERA LIQUID SYSTEM

ANTHERA LIQUID SYSTEM
mini franchise koncepció kiskereskedelmi értékesítésre

(kidolgozás alatt)

Eredeti tápoldatok a gyártótól.

Legyen Öné a legszebb kert!
2, 5, 10, 20 Literes kiszerelés

Egy termékeny kapcsolat

Anthera 4x1 méteres molinó

Általános növénykondícionáló tápoldat 
Terra Good

Termék jelölés: NPK Műtrágya oldat  „mikroelemekkel” 
Dózis: 1dl oldat, 10l vízhez keverve Vámtarifaszám: 31052090

 
Gyártó:   Anthera Kft. 

címe:      6033 Városföld, Béke u. 48.
statisztikai számjele: 1   0596522 4675 113 03

www.anthera.hu

Forgalmazó:

Valamennyi szobai virágos és levéldísznövényhez
kondícionáló tápanyag utánpótlására, öntözésére

Felhasználás, óvintézkedések, gyártás dátuma: lásd a hátoldalon

termékcsalád

Balkon- és virágzó dísznövény tápoldat 
Terra Flower

Termék jelölés: NPK Műtrágya oldat  „bórral” Vtsz.szám: 31052090

 
Gyártó:   Anthera Kft. 

címe:      6033 Városföld, Béke u. 48.
statisztikai számjele: 1   0596522 4675 113 03

www.anthera.hu

Forgalmazó:

Valamennyi virágzatukkal díszítő balkonládás és 
dézsás növények virágoztató oldatos öntözésére

Felhasználás, óvintézkedések, gyártás dátuma: lásd a hátoldalon

termékcsalád

Dózis: 15-30 l/ha

Dózis: 1dl oldat, 10l vízhez keverve

Örökzöld, dísznövény, pázsit tápoldat 
Terra Garden

Termék jelölés: NPK Műtrágya oldat  „mikroelemekkel” 
Dózis: 1dl oldat, 10l vízhez keverve Vámtarifaszám: 31052090

 
Gyártó:   Anthera Kft. 

címe:      6033 Városföld, Béke u. 48.
statisztikai számjele: 1   0596522 4675 113 03

www.anthera.hu

Forgalmazó:

Fenyőfélék, tuják, borókafélék és egyéb örökzöld 
növények tápanyag utánpótlására, öntözésére

Felhasználás, óvintézkedések, gyártás dátuma: lásd a hátoldalon

termékcsalád

TERRA SOROZAT, KONCEPCIÓ

Dózis: 15-30 l/haDózis: 15-30 l/ha

Növénykondícionáló készítmény

Terra Speed

Forgalomba hozatali engedély száma: �6300/1488-1/2020. NÉBIH
Engedély érvényessége: 2030. április 24. Vámtarifaszám: 310100

Dózis: 15-30 l/haDózis: 15-30 l/ha

Forgalomba hozatali engedély szám: �6300/1488-1/2020. NÉBIH
Vámtarifaszám: 310100

Terra Speed
Növénykondícionáló készítmény

Gyártás dátuma:

Garantált nettó térfogat:

Felhasználható: 
valamennyi szántóföldi kultúrában.
Dózis: 15-30 l/ha

Felhasználása: 
Szántóföldi kultúrák állománykezelésére 15-30 l/ha 
mennyiségben, a tenyészidőszak alatt 2 alkalommal, 
150-400 l/ha vízmennyiséggel kijuttatva. 

A méhek és egyéb beporzást végző rovarok védelme 
érdekében virágzási időszakban nem alkalmazható! 
Virágzó gyomnövények jelenléte esetén nem alkalmazható!
Növényvédő szerekkel és más termésnövelő anyagokkal 
történő együttes kijuttatás előtt keverési próbát szükséges 
végezni!

  Munkaegészségügyi várakozási idő:
0 nap

  Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás:
nem jelölésköteles

Figyelem:
H 319    Súlyos szemirritációt okoz.

Óvintézkedések:
P 102    Gyermekektől elzárva tartandó.
P 264    A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.
P 270    A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
P 280    Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező
P 302 + P352   HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.
P 305+P351+P338  SZEMBE KERÜLÉS esetén: 
    Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. 
    Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. 
    Az öblítés folytatása.
P 337+P313  Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.
P 501    A tartalom/edény elhelyezése: települési hulladékként kezelhető.

Tárolás, eltarthatóság: 
Száraz, hűvös, jól szellőző, napfénytől védett, 
fedett helyen, eredeti, zárt csomagolásban 2 évig.

Munkavédelmi előírás: 
A készítménnyel végzett munka során figyelembe kell venni a mindenkor érvényes munkaegészségügyi előírásokat. 
Szembe, szájba, sérült bőrfelületre jutását kerülni kell. 
Elsősegély nyújtási eljárás: 
Fertőzés, allergiás megbetegedés esetén vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani. Helyszíni 
elsősegély után (lásd általános eljárás) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

 Környezetvédelmi előírás:
Tilos a készítményt, fel nem használt maradékát, azzal szennyezett csomagoló burkolatot folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, 
tározókba juttatni.  Bioszféra rezervátumokban, fokozottan védett területeken felhasználása tilos! 
Természetvédelmi területeken, nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben kizárólag az illetékes nemzeti park igazgatóság 
előzetes engedélyével juttatható ki. A vízi szervezetek védelme és a vízminőség biztosítása érdekében tilos a 
készítményt az álló- és folyóvizek partjától számított 50 m-es távolságon belül tárolni és kijuttatni.

 
Gyártó, engedélytulajdonos:   Anthera Kft. 

címe:      6033 Városföld, Béke u. 48.
statisztikai számjele: 1   0596522 4675 113 03

www.anthera.hu

Forgalmazó:

Felhasználás, óvintézkedések, gyártás dátuma: lásd a hátoldalon

termékcsalád



CSOMAGAJÁNLAT MINTÁK

ANTHERA születésnapi promóciós csomagajánlatok kevert EK műtrágyákhoz. Érvényes: Visszavonásig!

15 l / tonna TERRA SPEED
növénykondícionáló

NPK 10 : 20 : 25 + 6,5 SOkevert EK műtrágya 3

SZÜLETÉSNAPI CSOMAGAJÁNLAT AZ ANTHERÁTÓL
99 500 Ft + ÁFA / tonna

SZÜLETÉSNAPI CSOMAGAJÁNLAT AZ ANTHERÁTÓL
Az AKCIÓ részleteiért keresse képviselőjét.                    www.anthera.hu

big-bag, vagy 50 kg-os kiszerelésben

Ve
vő

szo
lgá

lat
: +3

6/7
6 4

74-
559

15 l / tonna TERRA SPEED
növénykondícionáló

NPK 15 : 15 : 15 + 5,0 SOkevert EK műtrágya 3

SZÜLETÉSNAPI CSOMAGAJÁNLAT AZ ANTHERÁTÓL
98 000 Ft + ÁFA / tonna

SZÜLETÉSNAPI CSOMAGAJÁNLAT AZ ANTHERÁTÓL
Az AKCIÓ részleteiért keresse képviselőjét.                    www.anthera.hu

big-bag, vagy 50 kg-os kiszerelésben

Ve
vő

szo
lgá

lat
: +3

6/7
6 4

74-
559

15 l / tonna TERRA SPEED
növénykondícionáló

NPK 10 : 26 : 26 + 2,5 SOkevert EK műtrágya 3

SZÜLETÉSNAPI CSOMAGAJÁNLAT AZ ANTHERÁTÓL
102 000 Ft + ÁFA / tonna

SZÜLETÉSNAPI CSOMAGAJÁNLAT AZ ANTHERÁTÓL
Az AKCIÓ részleteiért keresse képviselőjét.                    www.anthera.hu

big-bag, vagy 50 kg-os kiszerelésben

Ve
vő

szo
lgá

lat
: +3

6/7
6 4

74-
559

Általános növénykondícionáló tápoldat 
Terra Good

Termék jelölés: NPK Műtrágya oldat  „mikroelemekkel” 
Dózis: 1dl oldat, 10l vízhez keverve Vámtarifaszám: 31052090

 
Gyártó:   Anthera Kft. 

címe:      6033 Városföld, Béke u. 48.
statisztikai számjele: 1   0596522 4675 113 03

www.anthera.hu

Forgalmazó:

Valamennyi szobai virágos és levéldísznövényhez
kondícionáló tápanyag utánpótlására, öntözésére

Felhasználás, óvintézkedések, gyártás dátuma: lásd a hátoldalon

termékcsalád

Balkon- és virágzó dísznövény tápoldat 
Terra Flower

Termék jelölés: NPK Műtrágya oldat  „bórral” Vtsz.szám: 31052090

 
Gyártó:   Anthera Kft. 

címe:      6033 Városföld, Béke u. 48.
statisztikai számjele: 1   0596522 4675 113 03

www.anthera.hu

Forgalmazó:

Valamennyi virágzatukkal díszítő balkonládás és 
dézsás növények virágoztató oldatos öntözésére

Felhasználás, óvintézkedések, gyártás dátuma: lásd a hátoldalon

termékcsalád

Dózis: 15-30 l/ha

Dózis: 1dl oldat, 10l vízhez keverve

Örökzöld, dísznövény, pázsit tápoldat 
Terra Garden

Termék jelölés: NPK Műtrágya oldat  „mikroelemekkel” 
Dózis: 1dl oldat, 10l vízhez keverve Vámtarifaszám: 31052090

 
Gyártó:   Anthera Kft. 

címe:      6033 Városföld, Béke u. 48.
statisztikai számjele: 1   0596522 4675 113 03

www.anthera.hu

Forgalmazó:

Fenyőfélék, tuják, borókafélék és egyéb örökzöld 
növények tápanyag utánpótlására, öntözésére

Felhasználás, óvintézkedések, gyártás dátuma: lásd a hátoldalon

termékcsalád

TERRA SOROZAT, KONCEPCIÓ

Dózis: 15-30 l/haDózis: 15-30 l/ha

Növénykondícionáló készítmény

Terra Speed

Forgalomba hozatali engedély száma: �6300/1488-1/2020. NÉBIH
Engedély érvényessége: 2030. április 24. Vámtarifaszám: 310100

Dózis: 15-30 l/haDózis: 15-30 l/ha

Forgalomba hozatali engedély szám: �6300/1488-1/2020. NÉBIH
Vámtarifaszám: 310100

Terra Speed
Növénykondícionáló készítmény

Gyártás dátuma:

Garantált nettó térfogat:

Felhasználható: 
valamennyi szántóföldi kultúrában.
Dózis: 15-30 l/ha

Felhasználása: 
Szántóföldi kultúrák állománykezelésére 15-30 l/ha 
mennyiségben, a tenyészidőszak alatt 2 alkalommal, 
150-400 l/ha vízmennyiséggel kijuttatva. 

A méhek és egyéb beporzást végző rovarok védelme 
érdekében virágzási időszakban nem alkalmazható! 
Virágzó gyomnövények jelenléte esetén nem alkalmazható!
Növényvédő szerekkel és más termésnövelő anyagokkal 
történő együttes kijuttatás előtt keverési próbát szükséges 
végezni!

  Munkaegészségügyi várakozási idő:
0 nap

  Tűz- és robbanás veszélyességi besorolás:
nem jelölésköteles

Figyelem:
H 319    Súlyos szemirritációt okoz.

Óvintézkedések:
P 102    Gyermekektől elzárva tartandó.
P 264    A használatot követően a kezet alaposan meg kell mosni.
P 270    A termék használata közben tilos enni, inni vagy dohányozni.
P 280    Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező
P 302 + P352   HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel.
P 305+P351+P338  SZEMBE KERÜLÉS esetén: 
    Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. 
    Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. 
    Az öblítés folytatása.
P 337+P313  Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.
P 501    A tartalom/edény elhelyezése: települési hulladékként kezelhető.

Tárolás, eltarthatóság: 
Száraz, hűvös, jól szellőző, napfénytől védett, 
fedett helyen, eredeti, zárt csomagolásban 2 évig.

Munkavédelmi előírás: 
A készítménnyel végzett munka során figyelembe kell venni a mindenkor érvényes munkaegészségügyi előírásokat. 
Szembe, szájba, sérült bőrfelületre jutását kerülni kell. 
Elsősegély nyújtási eljárás: 
Fertőzés, allergiás megbetegedés esetén vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani. Helyszíni 
elsősegély után (lásd általános eljárás) orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

 Környezetvédelmi előírás:
Tilos a készítményt, fel nem használt maradékát, azzal szennyezett csomagoló burkolatot folyókba, állóvizekbe, vízfolyásokba, 
tározókba juttatni.  Bioszféra rezervátumokban, fokozottan védett területeken felhasználása tilos! 
Természetvédelmi területeken, nemzeti parkokban és tájvédelmi körzetekben kizárólag az illetékes nemzeti park igazgatóság 
előzetes engedélyével juttatható ki. A vízi szervezetek védelme és a vízminőség biztosítása érdekében tilos a 
készítményt az álló- és folyóvizek partjától számított 50 m-es távolságon belül tárolni és kijuttatni.

 
Gyártó, engedélytulajdonos:   Anthera Kft. 

címe:      6033 Városföld, Béke u. 48.
statisztikai számjele: 1   0596522 4675 113 03

www.anthera.hu

Forgalmazó:

Felhasználás, óvintézkedések, gyártás dátuma: lásd a hátoldalon

termékcsalád


