Az új trágyázási technológia

Szántóföldi
és egyéb
növényi kultúrák
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AGROSOL liquid –
MINDIG
JOBB VELE,
mint nélküle!
erőteljesebb fotoszintézis
jól indul a vegetációs időszak
életerős, szívós növények
jobb ellenállóképesség pangóvízzel szemben,
jobb fagy- és szárazságtűrő képesség
hatékonyabb tápanyag hasznosítás
felhasználóbarát alkalmazás
magasabb hozam, jobb minőség

Az AGROSOL liquid bizonyítottan
hatásos, minden szántóföldi
és egyéb növényi kultúrában
felhasználható.
Az egyes növénykultúrákban való
alkalmazásról szaktanácsadójától,
vagy a www.agrosolution.hu
oldalon kaphat információt.

MOST ÚJ
HATÓANYAGGAL- FOLYÉKONY
FORMÁBAN!
Mi az AGROSOL liquid?

Az AGROSOL liquid az AGROSOLution 1) hatásmódját
az auxinok 2) és citokininek 3)) hatásával egy újszerű
technológiává ötvözi, amely már szabadalmaztatás
alatt áll.
A hozzáadott összetevők stabilabb hatást biztosítanak,
így növelik a hatékonyságot. Ezáltal a legfontosabb aminosavak 4) majdnem 80%-a a protein- és fehérjeszintézis
rendelkezésére áll.

Természetesebb formában
a TERMÉSBIZTONSÁGÉRT és
a HOZAMNÖVEKEDÉSÉRT
Hatóanyag
Természetes
karbonátokból
álló ásványianyag-keverék

Auxinok

Hasznosulás a növényben Hatás
széndioxid-felvétel stimulálása

többszörös hatás a növekedési
és fejlődési folyamatokra
hosszanti növekedés serkentése

sejtosztódás stimulálása
Citokininek

Aminosavak

gyökérzet növekedésének
elősegítése

a proteinek (fehérjék)
építőelemei

hatékonyabb
fotoszintézis
jobb stresszrezisztencia
szívósabb,
vitális
növények
erőteljesebb
hajszálgyökér
képzés
hatékonyabb
tápanyag
hasznosítás
támogatja
az anyagcserét
jobb stresszrezisztencia

A MAXIMÁLIS
TERMÉSHOZAM ÉS
MINŐSÉG FELTÉTELE

Az AGROSOL liquid felhasználásával javulnak a növénykultúrák létfeltételei.
Ezáltal jobban ki tudják használni adottságaikat.
Az AGROSOL liquid új technológiája lehetővé teszi, hogy
a hatóanyagok egyedülálló módon fejtsék ki hatásukat,
méghozzá ott, ahol szükség van rájuk.

HOZAM
CO2

HŐ

Fő tápanyagok

NPK

Optimum
0,1-1 térf.%
kultúrától függően

Fe, Zn, Mg, B,....
Növényi kivonatok

CO 2 -stimuláció
AGROSOL-hatás 1)

Atmung

Tápanyagok

FÉNY
VÍZ

Környezet

Nyomelemek

Auxinok 2)
Citokininek 3)
Aminosavak 4)

kb. 0,04 térf.%

VETŐMAGMINŐSÉG, NÖVÉNYVÉDELEM, TECHNOLÓGIA

TUDOMÁNYOS
BIZONYÍTÉK!
Növényi levél keresztmetszete (nagyítva)

* AGROSOL részecske

Forrás:
2012-es tanulmány, Kiel Egyetem
5 µm

AGROSOL-hatás: Az AGROSOL a gázcserenyílásokon keresztül behatol
a levél belsejébe* (Kiel Egyetemi tanulmány). Az ásványi anyagok a növény
belsejében leadják a CO2 -t. A stimuláció hatására javul a CO2 -felvétel és
a növény anyagcseréje – több CO2 hasznosul. Ezáltal több glükóz és protein termelődik, ami serkenti a növény növekedését.

1)

Auxinok: növekedést szabályozó, természetes és szintetikus anyagok csoportja, amelyek többszörösen hatnak a növekedési és fejlődési
folyamatokra. Különösen a fiatal hajtások növekedését segítik, ezért a
sikeres hatás eléréséhez alkalmazásuk főleg a korai életszakaszban
fontos.

2)

3)
Citokininek: Sejtosztódásban játszott szerepük főleg a gyökérzetre
gyakorolt hatásukban mutatkozik meg: intenzívebben fejlődik, jobban
vastagodik a gyökérzet, ami főleg a hajszálgyökereknél figyelhető meg.
A citokininek segítik a rügyképződést és az oldalhajtások képződését
is, valamint hervadást gátló hatásuk is van.
4)
Aminosavak: Az aminosavak a fehérjék építőelemei, és ezzel minden
élet alapjai. A növény anyagcseréjében központi jelentőségűek. Ezek képezik a növények könnyen bomló szerves nitrogénkötéseinek nagy részét.
Az aminosavak fontos sejtfolyamatokat szabályoznak. 25-ből 18 aminosav megtalálható a keverékben.

Ezek a szerves, tisztán növényi hatóanyagok ( 2), 3), 4) ) főleg a
stressz alatt álló növényeket támogatják.

AGROSOL liquid –
ALKALMAZÁS
a tartályt használat előtt alaposan rázza fel
	az optimális vízmennyiség hektáronként:
200-400 liter
a keverőt hagyja bekapcsolva
amennyiben a vele együtt kijuttatott szer
nem tartalmazza, szükség van tapadásfokozó
(nedvesítőszer) alkalmazására is
keverhető és kijuttatható a kereskedelemben kapható
levéltrágyákkal és/vagy növényvédő szerekkel

Ideális esetben Ön dupla lapos sugaras fúvókát, IDKT
vagy IDKN 03/04 injektorfúvókát, vagy hasonlót használ.
Más permetezőanyagok egyidejű kijuttatásánál vegye figyelembe azok tájékoztatóját!
Amennyiben kérdése van, vagy további információra
van szüksége, keresse szaktanácsadóját!

További növénykultúrákban való
alkalmazásáról kérdezze szaktanácsadóját!

HASZNÁLATI
UTASÍTÁS
Az AGROSOL liquid permetezése során fontos igazodni
az időjáráshoz, mivel az AGROSOL liquid növényi kultúrától függően kb. 2-4 óra alatt szívódik fel.
A leveleket a permet csak finoman borítsa be.
Ne juttassa ki magas hőmérséklet, közvetlen napsugárzás mellett.
A permetező eszközöket használat után alaposan el kell
mosni, hogy az anyag ne ülepedjen le.
Az AGROSOL liquid alkalmazása során ügyeljen arra,
hogy a permetet ne lélegezze be!
Gyermekek és háziállatok elől elzárva tartandó!
Fagymentes helyen, közvetlen napfénytől védve tárolandó!

ADAGOLÁS
Az adagolási mennyiség a növénykultúrától függ. Ezekről bővebben a termékismertetőkben, a tartályon, vagy
a www.agrosolution.hu weboldalon olvashat.
Az AGROSOL liquid alkalmazása mellett ne mondjon le
a szükséges növényvédő szerek és trágyák alkalmazásáról sem, ne csökkentse azok mennyiségét.

2014/1 kiadás A nyomtatási hibákért, technikai változtatásokért felelősséget nem vállalunk.
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