


AGRO NATÚRTÁP KFT
5700 Gyula,
Szent József u. 1.
o�  ce@agronaturtap.hu
www.agronaturtap.hu
+36-30/348-2804
Szilárd és folyékony szerves trá-
gyák, szubsztrátumok, virágföldek.

APRÓ CSEPP KFT.
6000 Kecskemét, Tizedes u. 2.
ulv@vivamail.hu www.kodkepzo.
hu
+36-30/922-5666
pulsFOG hideg-, melegködkép-
zők, Fogmaster kézi elektromos, 
Wanjet nagy, automata ködkép-
zőgépek, Kwazar kézi permete-
zők forgalmazása, gázálarcok, 
védőfelszerelések.  

AQUA 2001 KFT.
6725 Szeged, Röszkei u. 6.
aqua2001@invitel.hu
+36-30/9257-448
Mikroszórófejes és csepegtető 
öntözőberendezések forgalma-
zása, tervezése és kivitelezése, 
szaktanácsadás.

BÁCSGÉPKER KFT.
6440 Jánoshalma, 
Kisszállási út 11.
andris.jozsef@gmail.com
www.autogaz-szerviz.hu
+36-30/9156820
Intelligens növényház vezérlés 
kialakítása. Az Üvegház-Ember 
(Greenhouse Man) koncepció.

BÁTORI KERT-PLUSZ KFT.
6000 Kecskemét, Szent I. krt. 24.
zoltan.magyar@kertplusz.com
+36-70/4312100
Klasmann tőzegek, Memon 
szerves trágyák, Desch-Plantpak 
műanyag termékek, Compo 
műtrágyák, Politiv fóliák, kertészeti 
mérőműszerek forgalmazása.

BRINKMAN HUNGARY 
KERESKEDELMI KFT.
6800 Hódmezővásárhely, Szántó 
Kovács János u. 180.
info@brinkman.hu
www.brinkman.hu
+36-30/780-85-86
Kertészeti háttéripari tevékeny-
ség, általános növénytermesztés, 
fertőtlenítés, növénygondozás, 
gépesítés, műszaki projektek.



BRITAMARK KFT. / 
HAYGROVE KFT.
2654 Romhány, Kapy u. 46.
britamark@invitel.hu
www.haygrove.hu
+36-30/9669360
Fóliaházak építése. Talaj nélküli 
termesztési rendszerek.

EVERRIS 
INTERNATIONAL
2092 Budakeszi, Erkel F. u. 26.
szabolcs.gocza@icl-group.com
www.icl-sf.hu +36-30/5259429
Teljes körű tápanyag utánpótlási 
technológiák, burkolt, vízold-
ható és folyékony műtrágyák a 
világ egyik vezető gyártójától, az 
ICL-től.

FLORA 
MIKROSZAPORÍTÓ KFT.
6000 Kecskemét, Platán u. 57.
fl orakft@fl orakft.hu www.fl orakft.hu
+36-20/332-76-08
Kertészeti címkék és jeltáblák kézi 
feliratozáshoz, matrix-, thermotrans-
fer- és lézernyomtatókhoz. Tálcafülek. 
Címkeszerkesztő program. www 
fl orakft.hu, www.printack.fr, www.
felgabg.hu.

FRUTTAMAS KFT.
4026 Debrecen, Péterfi a u. 4.
babits.dorina@gmail.com
+36-20/6294440
Gyümölcs szaporítóanyag 
értékesítés termesztők számára, 
szamóca, málna, áfonya, alma, 
körte, csonhéjas. Jégvédő háló 
és támrendzser értékesítés. Ültet-
vények szaktanácsolása.

HANNA INSTRUMENTS 
SERVICE KFT.
6726 Szeged, Alsó-kikötő sor 
11/c.
erika.atesan@hih.hu
www.hannainst.hu
+36-30/7472342
pH/EC mérők és szabályzók, 
csere elektródák, savadagolók, 
talaj/vízelemzéshez fotométerek, 
liziméterek 30/60/90.

HIDROSZER KFT.
6120 Kiskunmajsa, Fecske u. 3.
hidroszer@hidroszer.hu
www.hidroszer.hu
+36-30/6550237
Szivattyú nagykereskedelem



HÍRÖS FÓLIAHÁZ KFT.
6000 Kecskemét, Ballószög 406.
foliahaz@foliahaz.hu
www.foliahaz.hu
 +36 30/550 9870
Magyarországi növényház gyár-
tás, kivitelezés, alkatrész forgal-
mazás, FÓLIA kereskedelem.

INTERFRUIT KFT
1124 Budapest, Hegyalja út  
127/B.
info@interfruit.hu
www.metszoollo.hu
+36-20/9880587
KUKER és ARS kertészeti vá-
góeszközök, MAX  kötözőeszkö-
zök kis- és nagykereskedelme

JELI KFT.
6078 Jakabszállás, Ady E. u. 24.
info@jeli.hu
www.jeli.hu
+36-30/953-30-00
TVK-agrofólia, fátyolfólia, zsineg, 
tőzeg,raschel termékek, bálázók, 
műtrágyák kis- és nagykereske-
delme

KITE ZRT.
4181 Nádudvar, Bem J. u. 1.
szabocsaba@kite.hu
www.kite.hu
+36-30/8846518
A KITE Zrt. a szektor legnagyobb 
integrátoraként a szántóföldi és 
kertészeti növény- és zöldségter-
mesztéshez szükséges vetőma-
gokat, műtrágyát, növényvédő 
szereket, gépeket, öntözőberen-
dezéseket értékesít

LC PACKAGING TPI KFT.
6782 Mórahalom, Röszkei út 52
ncsizmadia@lcpackaging.com
www.lcpackaging.hu
+36-30/5658454
Mezőgazdasági csomagolóanya-
gok és segédanyagok forgalma-
zása és gyártása.

MALAGROW KFT
5000 Szolnok, Újszászi út 38
eber.csaba@malagrow.hu
www.malagrow.hu
+36-30/384-58-75
Valagro biostimulátorok, műtrágyák 
és egyéb input anyagok forgalma-
zása



NÖVÉNY-HÁZ 2008 KFT.
3397 Maklár, Hunyadi J. u 34.
novenyhazkft@gmail.com
www.noveny-haz.hu
+36-30/5900062
Fóliaházak, növényházak és 
gombaházak építésével fog-
lalkozunk. Építész-, gépész- és 
villamosmérnök bevonásával 
készítjük el a speciális hűtő-, 
fűtő- és légtechnikával ellátott 
fóliaházainkat. 

PAX 96 KFT.
6000 Kecskemét, Platán u. 57
jofold@jofold.hu
www.jofold.hu
+36-20/42-48-398
Prémium minőségű virágföld 
gyártás és forgalmazás.

PINDSTRUP 
MOSEBRUG A/S.
DK-8550 Ryomgaard,Fabriksvej 2.
al@pindstrup.dk
www.pindstrup.com
+36-20/9405892
A dán Pindstrup cég professzio-
nális tőzegeket, földkeverékeket 
kínál - a kertészet minden ágaza-
ta számára.

PRO HORTO KFT.
6600 Szentes, Szarvasi u. 10.
info@prohorto.hu
www.prohorto.hu
+36-30/219-2000
Kókuszrost termékek

SZENTES-BIO KFT.
6600 Szentes, Drahos I. u. 15 1/3.
gabordeak@vnet.hu
www.szentesbio.hu
+36-20/547-26-26
Biológiai növényvédelem és 
poszméhes beporzás a Koppert 
cég képviseletében.

TÓ ÉS ÖNTÖZÉS KFT.
6900 Makó, Attila u. 24
toesontozes@gmail.com
www.toesontozes.hu
+36-62/211-497
Szórófejek, csepegtetők, párá-
sítók, tápoldatozók, speciális 
technológiák kertészeti célra. 
Parköntözés, tározószigetelés, 
tótechnika. Kereskedelem, terve-
zés, kivitelezés.



ZEPHYR KFT.
6000 Kecskemét, Tatár sor 18.
titkarsag@zephyrkft.hu
www.zephyr.hu
+36-76/501-420
UV stabil, tartós kertészeti fóliák 
széles választékban, valamint 
RED LENO háló (5 év garanciá-
val) a GINEGAR képviseletében. 
Vízoldható műtrágyák, talajfer-
tőtlenítőszerek, növényvédősze-
rek, kertészeti termékek nagy 
választékban, mezőgazdasági 
szolgáltatások.

ZFW HORTISERVICE
6000 Kecskemét, Vadvíz u. 16.
nora.fulei@hortiservice.hu
www.hortiservice.hu
+36-20/9260783
Zöldségvetőmagok, AMINORET® 
szermaradékmentes technológia 
és környezetbarát termesztési 
módszerek gyakorlati alkalma-
zása






